
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a 
               Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester
                         Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (6 fő képviselő-testületi tag)
                    
Kis Jánosné képviselő betegség miatt igazoltan van távol az ülésről.

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt megbízott jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Szász János polgármester
13 órakor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott képviselőből 6 
fő jelen van, Kis Jánosné képviselő igazoltan távol van.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Nagy János és Homoki-Szabó József képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. június 1-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és  
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, ami egyetlenegy napirendi pontból áll.  

1.) A Jegyző helyettesítésével kapcsolatos felkérés 
Előadó: Szász János polgármester

          

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6 igen)  elfogadja a 2011. június 1-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

                                        
I. napirend

 A jegyző helyettesítésével kapcsolatos felkérés

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Megkérdezem a képviselő-testületet, elfogadja-e, hogy Toldi Zsolt Gátér Község Jegyzője a 
2011. június 1-i ülésen a helyettesítési feladatot ellássa. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
159/2011. (VI.1.) ÖKT. határozat
Jegyző helyettesítésére vonatkozó
határozat hozatal

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését,  és  úgy  határoz,  hogy  a  2011.  június  1-i 
képviselő-testületi ülésen a jegyzői feladatok ellátásával megbízza Toldi Zsoltot 
Gátér Község Jegyzőjét. 
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Határidő: azonnal
Felelős:   képviselő-testület

Szász János polgármester
A jegyző helyettesítését eddig a hivatal pénzügyi ügyintézője látta el megbízással. De sajnos 
rajta kívül álló körülmények miatt a köztisztviselő huzamosabb ideig akadályoztatva van a 
munkavégzésben. Így szeptember 1-ig a helyettesítés nincs megoldva. Megkerestem a Gátéri 
Polgármester  Asszonyt  a  helyettesítés  ügyében.  Kikértem a  jogi  álláspontot  ez  ügyben  a 
Kormányhivataltól  is.  A  helyettesítést  sürgősen  meg  kell  oldani,  mivel  az  a  törvényes 
működéshez elengedhetetlen. A Jegyző Asszony hogyan gondolja a helyettesítést?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Feketéné Margitkát kértem fel írásban a helyettesítésre, én nem tudhattam, hogy lebetegszik. 
Nem tudjuk, hogy mikor jön dolgozni. Én támogatom a Polgármester Úr elképzelését. Úgy 
gondoltam, hogy végképp elmegyek június 10-ével. 

Szász János polgármester
A Jegyző Asszony helyettesítésére lett felkérve Feketéné Margitka de ő ezt nem tudja most 
ellátni. 

Rádi Györgyi képviselő
Rendbe kell tenni ezeket dolgokat, és gondoskodni kell a törvényes működéshez szükséges 
helyettesítés  megoldásáról.  Ha  a  gátéri  jegyző  helyettesít  és  az  törvényszerű,  akkor  Ő 
helyettesítsen. 

Szász János polgármester
A  kérdés  az,  hogy  mától  kezdve  az  ellenjegyzés  hogyan  működik  ha  a  helyettesítés 
megoldatlan lesz? 

Czombos Ferenc alpolgármester
Közös döntés volt annak idején, hogy a helyettesítés a hivatalon belül legyen megoldva. 

Szász János polgármester
A Jegyző Urat fel tudnánk kérni, hogy segítsen nekünk a helyettesítésben. 

Nagy János képviselő
Nem értem, hogy a leendő új jegyzőt miért nem lehet megkérni, hiszen Ő lesz az új jegyző. 
Miért nem akarjuk vele megterhelni, miért kerülgetjük ezt. 

Szász János polgármester
Tekintettel  arra,  hogy  egyeztetve  van  a  Jegyző  Úrral,  megkérnénk,  hogy  vigye  végig 
szeptember 1-ig a jegyzői feladatok ellátását. 

Rádi Györgyi képviselő
A jövőre  nézve pedig  megbízzuk a  helyettesítésre  a  Jegyző  Urat,  aki  a  mai  naptól  lenne 
jogosult aláírni. 

Szász János polgármester
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Igen felvállalja a Jegyző Úr, hogy heti egy alkalommal átjön, és arra az időpontra mindennek 
készen kell lenni. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A jegyző helyettesítésével megbízott munkatárs egészségügyi okokból nem dolgozik. Ha a 
testület úgy dönt, akkor a mai naptól,  június 1-től tudnám ellátni a helyettesítési feladatot. A 
jegyzői munkakör átadás-átvételt szintén el kell végezni. 

Rádi Györgyi képviselő
Kérni  szeretném  a  Jegyző  Asszonyt,  hogy  az  eredeti  megbeszélés  szerint  vigye  végig  a 
hivatalt az összes munkamenet miatt.

Czombos Ferenc alpolgármester
Valahol  tolerálni  kellene,  hogy  Ő  felvállalta,  hogy  folyamatosan  a  hivatalban  volt  és 
dolgozott.

Hajagos-Tótnné Szász Magdolna képviselő
Ezt  a  helyzetet  nem mi  generáltuk,  mi  most  a  megoldást  keressük.   Azt  szeretnénk,  ha 
gördülékenyen mennének tovább a dolgok. Eszünk ágában sincs ennyi éves munkát 1-2 nap 
alatt felrúgni. 

Szász János polgármester
Elfogadja-e a képviselő-testület, hogy június 1-tól – szeptember 1-ig a jegyző helyettesítésére 
felkérjük Toldi Zsoltot Gátér jegyzőjét? A Feketéné Tarjányi Margit jegyzői helyettesítésére 
vonatkozó eseti megbízását pedig jegyző asszony visszavonja. 

Nagy János képviselő
A sorrendiséget a határozat-tervezetben meg kellene fordítani. Az első lenne a visszavonás, a 
másik pedig a helyettesítés. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A jegyzői  munkakör  átadás-átvétel  során  a  helyettes  jegyzőnek  fogja  átadni  a  munkakört 
jegyző  asszony,  és  a  helyettes  jegyző  fogja  azt  szeptember  1-én  a  kinevezett  jegyzőnek 
továbbadni.  

Szász János polgármester
A Jegyző Úr ezek után is elvállalja helyettesítést,  és majd Ő fogja a hivatalt  átadni az új 
Jegyzőnek. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Június 10-én dolgozom utoljára.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A munkakört és a folyamatban lévő ügyeket veszem át. 

Szász János polgármester
A Jegyző Urat megkérdezem, hogy vállalja-e a helyettesítést ezek után is. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
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Vállalom a szeptember 1-ig hátralévő időben a helyettesítési feladatok ellátását.

Czombos Ferenc alpolgármester
A Jegyző Úr irányába lenne az a javaslatom, ne feltétlenül a hivatali kocsival közlekedjen, 
mert akkor időhöz van kötve. Közlekedjen a saját kocsijával, a mi részünkről pedig minimum 
feltétel, hogy a költségeit megtérítsük a részére.

Homoki-Szabó József képviselő
Ha akadályoztatva van a hivatali autó, akkor ez a megoldás jobb lenne.

Szász János polgármester
Szeretném megköszönni a Jegyző Asszony több éves munkáját.

Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 

 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      

                                                        
160/2011. (VI. 1.) ÖKT. határozat
A jegyző helyettesítésével kapcsolatos
felkérés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  és  úgy  határoz,   hogy  a  képviselő-testület 
felkéri  Erdélyiné  dr.Klimó  Ildikó  jegyzőt,  hogy  Feketéné  Tarjányi  Margit 
jegyzői helyettesítésére vonatkozó eseti megbízását vonja vissza. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Erdélyiné  dr.Klimó 
Ildikó  jegyző  felmentési  idejére  a  Petőfiszállási  Önkormányzat  Jegyzői 
feladatainak ellátásával megbízza Toldi Zsoltot, Gátér Jegyzőjét.
A jegyzői feladatok ellátásra vonatkozó megbízás:
- 2011. június 1-től kezdődően  2011. augusztus 31-ig  tart,
- munkaidő: heti 4 óra és a bizottsági, valamint testületi üléseken való részvétel.

Felelős:   Szász János polgármester
              
Határidő: azonnal
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Szász János polgármester
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület nyílt ülését  15 órakor 
bezárom.

 
K.m.f.

         Szász János Attila                                                          Toldi Zsolt
         polgármester                                                            megbízott  jegyző

              Nagy János                                                                  Homoki-Szabó József 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők
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