
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. 
november  30-án a Petőfiszállási Művelődési Házban  megtartott együttes  üléséről.

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

                
                 Petőfiszállás Községi Önkormányzat

                 Szász János                                       polgármester
                 Czombos Ferenc                              alpolgármester
                 Gyöngyösi Péter Balázs                   képviselő
                 Homoki-Szabó József                      képviselő
                 Nagy János                                       képviselő
                 Rádi Györgyi Magdolna                  képviselő
                 Torma István                                    képviselő
                                  

                 Pálmonostora Községi Önkormányzat

                 Rádiné Gémes Ildikó                        polgármester
                 Dr.Szűcs Kornél                                képviselő
                 Csenki János                                     képviselő               
                 Lantos Lászlóné                               képviselő      
                 Nagy Pál                                           képviselő
                 Magonyné Makány Anna Rozália   képviselő 

                 Gátér Községi Önkormányzat

                 Jánosiné Gyermán Erzsébet             polgármester
                 Fekete Antal                                      képviselő
                 Bakai István                                      képviselő     
                 Kis Illés                                              képviselő              
                 Tanácsné Oroszi Melinda                képviselő

                 Dr.Menyhárt Anett                              megbízott  jegyző

                  Meghívott vendégek

                  Gémes Erzsébet                                pályázó
                  Dobosné Dr.Patyi Mária                  pályázó 
                  Lajos Krisztina                                  pályázó
                  Toldi Zsolt                                         pályázó



                   Dr.Torma Andrea                            pályázó

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Tisztelettel köszöntöm az együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntöm   a 
Polgármester Asszonyokat, Alpolgármestereket, Dr.Menyhárt Anett jegyző asszonyt, pályázókat, 
a Képviselő-testületek tagjait, a petőfiszállási kollégákat, lakosokat. A Képviselő-testület ülését 15 
óra 10 perckor megnyitom. 

Megállapítom, hogy Petőfiszállás Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő 
képviselőből jelen van 6 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van  7 fő. 
Átadom a szót Pálmonostora polgármesterének.

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom, hogy Pálmonostora Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő 
képviselőből jelen van  5 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 6 fő.  Igazoltan van távol 1 fő.
Átadom a szót Gátér polgármesterének.

Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Megállapítom,  hogy  Gátér  Képviselő-testülete  határozatképes,  mivel  a  megválasztott  6  fő 
képviselőből jelen van 4  fő, így a polgármesterrel együtt jelen van  5 fő.  Egy fő képviselőt még 
várunk , igazoltan van távol 1 fő.
Visszaadom a szót Petőfiszállás polgármesterének.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
A társulási megállapodás szerint az együttes testületi ülés vezetése és a jegyzőkönyv elkészítése az 
ülésnek helyet adó önkormányzat SZMSZ-e szerint történik. Ezek alapján javaslatot teszek, hogy 
a jegyzőkönyv-vezető Balláné Kis Ilona, a petőfiszállási polgármesteri hivatal dolgozója legyen, a 
jegyzőkönyv hitelesítői Homoki-Szabó József és  Nagy János petőfiszállási képviselők legyenek.

Kérem, hogy az ülés vezetésének és a jegyzőkönyv készítésének módjáról, a jegyzőkönyvvezető és 
a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyének  elfogadásáról  a  képviselőtestületek  kézfeltartással 
szavazzanak.

A  jegyzőkönyvvezető  és  a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyére  tett  javaslattal  mindhárom 
képviselőtestület egyetért.

Javaslatot teszek arra, hogy az ülés napirendje a meghívóban szereplő napirend legyen.

Kérem, hogy a képviselő-testületek tagjai az együttes testületi ülés napirendjéről kézfeltartással 
szavazzanak.

Megállapítom, hogy az együttes ülés napirendjére  vonatkozó javaslattal  mindhárom képviselő-
testület egyetért és azt az alábbiak szerint határozzák meg:  (A  meghívó  a  jegyzőkönyv  2.  sz.  
mellékletét képezi.)
                                                        

 1.     Körjegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálásának megtárgyalása
      Előadó: Szász János polgármester
                    Rádiné Gémes Ildikó polgármester
                    Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

2



      
       2.  Előterjesztés a körjegyzőség Alapító okiratának módosítása tárgyában

      Előadó: Szász János polgármester
                    Rádiné Gémes Ildikó polgármester
                    Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
 

I. napirend  

A körjegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírásának
megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester
              Rádiné Gémes Ildikó polgármester
              Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

Szász János Petőfiszállás polgármestere
A  körjegyző  választása  együttes  ülésen  történik,  és  a  megválasztáshoz  mindegyik  testület 
minősített  többségének  döntése  szükséges.  A  körjegyzői  pályázatra  beérkezett  5  pályázat.  A 
körjegyzői  ás  aljegyzői  pályázatok  elbírálásával  kapcsolatos  eljárásrendet  az  előző  ülésen 
elfogadták a testületek. Titkos szavazás során a testületek külön szavaznak.  Urnabontás akkor 
van,  ha  mind  a  három  képviselő-testületnél  megtörtént  a  szavazás.  Tiszaalpár  jegyzőjét 
Dr.Menyhárt Anettet szeretném megkérni, hogy ennél a napirendnél legyen segítségünkre. 

Dr.Menyhárt Anett megbízott jegyző
Az 5 pályázónak lehetősége van zárt ülést kérni. Ha a pályázók közül ha már egy fő zárt ülést kér, 
akkor zárt ülés formájában kell folytatni.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megkérdezem Gémes Erzsébet pályázót,  hogy a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik-e, 
vagy zárt ülés tartását kéri.

Gémes Erzsébet pályázó
Beleegyezem  a nyílt ülés tartásába.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megkérdezem Toldi Zsolt pályázót,  hogy a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik-e, vagy 
zárt ülés tartását kéri.

Toldi Zsolt pályázó
Kérem a zárt ülés tartását. 

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megkérdezem Dr.Torma Andrea pályázót, hogy a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik-e, 
vagy zárt ülés tartását kéri.
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Dr.Torma Andrea pályázó
Kérem a zárt ülés tartását.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megkérdezem Lajos Krisztina pályázót,  hogy a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik-e, 
vagy zárt ülés tartását kéri.

Lajos Krisztina pályázó
Beleegyezem a nyílt ülés tartásába.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megkérdezem  Dobosné  Dr.Patyi  Mária  pályázót,   hogy  a  nyilvános  ülésen  való  tárgyalásba 
beleegyezik-e, vagy zárt ülés tartását kéri.

Dobosné Dr.Patyi Mária pályázó
Kérem a zárt ülés tartását.  

Dr.Menyhárt Anett megbízott jegyző
A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját. A zárt ülésen a képviselő-testület 
tagjai és a jegyző lehet jelen. A megjelent lakosok, a televízió munkatársai sem lehetnek jelen az 
ülésen. A képviselő-testület határozatát nyilvános ülés keretében ismertetem. 

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Köszönöm  a  lakosoknak,  hogy  megtiszteltek  bennünket,  megkérem  a  pályázókat,  hogy  a 
könyvtárban foglaljanak helyet.

A képviselő-testületek nyílt ülésüket 15 óra 15 perckor megszakítják, és a képviselő-testületek a munkájukat  
zárt ülés keretében folytatják.  

A képviselő-testületek 17 óra 15 perckor folytatják a nyílt ülést.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megkérdezem  Toldi  Zsolt  nyertes  pályázót,  hogy  hozzájárul-e  a  továbbiakban  a  nyílt  ülés 
tartásához.

Toldi Zsolt nyertes pályázó
Hozzájárulok a nyílt ülés tartásához.

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Pálmonostora község Képviselő-testülete nevében üdvözlöm a Jegyző Urat, kívánok neki erőt, 
egészséget, kitartást, szakmailag és emberileg jó közös munkát. A gondok, feladatok hasonlóak 
mind a három községben. Várunk nagy tisztelettel.

Toldi Zsolt nyertes pályázó
Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a bizalmat megszolgáljam.

Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
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Őszinte szívvel gratulálok. Olyan pályázó nyerte aki emberileg és szakmailag is teljesen megfelel.  
Egyik szemem sír a másik nevet, mivel eddig mindennap láthattam, mostantól pedig kevesebb 
időt tölt a településen.

Toldi Zsolt nyertes pályázó
Köszönöm, Gátér mindig ott van a szívemben.

Czombos Ferenc Petőfiszállás alpolgármestere
Gratulálok  a Jegyző Úrnak,  hamarosan a kinevezést  is  meg fogja  kapni.   A jövőben is  ilyen 
lendülettel szakmai tudással segítse a három települést. A pályázati kiírásnál nincs konkretizálva de 
szükségesnek tartanám a többi képviselő-testületeknek is, hogy próbaidőt kössünk ki.  Javaslom a 
hat hónap próbaidőt. A következő pályázati kiírásnál is ez lenne a követő út. Ezt nem teherként,  
nem ünneprontásként mondanám. 

Toldi Zsolt nyertes pályázó
Elfogadom a hat hónap próbaidőt.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Szavazásra bocsátom Petőfiszállás Képviselő-testületének a hat hónap próbaidő elfogadását.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 5 igen) szavazattal a 
következő határozatot hozza:

      
329/2011. (XI.30.) ÖKT. határozat
Próbaidő időtartamának meghatározása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a 
körjegyző kinevezéséhez próbaidőként hat hónapot határoz meg.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Kérem Pálmonostora Képviselő-testületét, hogy szavazzon a hat hónap próbaidőről.

Pálmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 6 igen) szavazattal  
a következő határozatot hozza:
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140/2011. (XI.30.) Ökh. határozat
Próbaidő időtartamának meghatározása

H A T Á R O Z A T :

Pálmonostora  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a 
körjegyző kinevezéséhez  próbaidőként hat hónapot  határoz meg.

Határidő: azonnal
Felelős:   képviselő-testület

Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Kérem Gátér Képviselő-testületét, hogy szavazzon a hat hónap próbaidőről.

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

      
140/2011. (XI.30.) Önk. határozat
Próbaidő időtartamának meghatározása

H A T Á R O Z A T :

Gátér  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  körjegyző 
kinevezéséhez próbaidőként hat hónapot határoz meg.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

Szász János polgármester
Most pedig a körjegyzői állás kezdő időpontjának, és a jegyző bérének megállapítása következik 
nyílt szavazással.
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Szász  János  Petőfiszállás  polgármestere Pálmonostora  és  Gátér   képviselő-testületének 
ismerteti a határozat tervezetet.

Kérem, hogy a testületek szavazzanak.

Megállapítom, hogy  Petőfiszállás  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 5  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
 
Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  330/2011.
(XI.30.) ÖKT. számú együttes határozata

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom,  hogy  Pálmonostora  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  6  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Pálmonostora  Község  Önkormányzata  Képviselő  –  testületének  141/2011.
(XI.30.) Ökh. számú együttes határozata

Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Gátér  Község Önkormányzata  Képviselő  –  testületének  141/2011.(XI.30.)  
Önk. számú együttes határozata

Körjegyző kinevezése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületei 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörükben eljárva 

2012. január 1. napjától
Toldi Zsolt 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 14/B IV/12. sz. 

alatti lakost
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek körjegyzőjének határozatlan időre 
kinevezik. 
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A próbaidő időtartamát 6 hónap időtartamban határozzák meg. 

Havi  alapilletményét  38.650  Ft  illetményalap  figyelembevételével  a  Képviselő-
testületek a következők szerint állapítják meg: 

     - alapilletmény,   38650 Ft x 7,75                                         299 538. - Ft
     - vezetői pótlék az alapilletmény 20 %-a                                59 908. - Ft
    -  körjegyzői illetménypótlék az alapilletmény 15 %-a              44 931. - Ft
    - nyelvpótlék                                                                            23 190. - Ft
    Illetmény összesen:                                   427 567. - Ft

 Összesen kerekítve:                                                                427 600.- Ft  

A Képviselőtestületek felhatalmazzák Szász János-t Petőfiszállás Polgármesterét a 
kinevezési okirat aláírására.

Határidő:  2011. december 31.                   
Felelős:     Képviselőtestületek

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Felkérem a pályázatot elnyert  Toldi  Zsoltot  szíveskedjék nyilatkozni,  hogy a fentiek alapján a 
kinevezést elfogadje-e?

Toldi Zsolt nyertes pályázó
Nyilatkozom, hogy a kinevezést elfogadom.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Tisztelt  Képviselő-testületek.  A kinevezett  körjegyzőnek a képviselő-testületek előtt  esküt kell 
tenni. Felkérem Toldi Zsoltot, hogy mondja utánam az eskü szövegét.

„Én Toldi Zsolt esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk  
Alkotmányát,  alkotmányos jogszabályait megtartom. A minősített  adatot  megőrzöm. Hivatali kötelességeimet  
részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi  
méltóságot  feltétlenül  tiszteletben tartva,  a legjobb tudásom szerint,  nemzetem (és Petőfiszállás,  Pálmonostora,  
Gátér  Önkormányzatok)  érdekeinek  szolgálatával  teljesítem.  Hivatalomban  és  azon  kívül  példamutatóan  
viselkedem, s  minden igyekezetemmel  azon leszek,  hogy  a Magyar Köztársaság fejlődését,  szellemi és  anyagi  
javainak gyarapodását előmozdítsam.”
„Isten engem úgy segéljen!
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Szász János Petőfiszállás polgármestere
Átadom a megválasztott körjegyzőnek az oklevelet.

II. napirend  

Előterjesztés a körjegyzőség Alapító okiratának 
módosítására 

Előadó: Szász János polgármester
              Rádiné Gémes Ildikó polgármester
              Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

A II. napirendi pont tárgyalása Dobosné Dr.Patyi Mária Pálmonostora Jegyzője, és Toldi Zsolt Petőfiszállás és  
Gátér jegyzője részvételével történik.

 
Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Az alapító okirat módosításával  kapcsolatosan megkérem a Jegyző Urat mondjon néhány szót.

Toldi Zsolt Petőfiszállás megbízott jegyzője
A  körjegyzőség  alapító  okirata  megküldésre  került  a  Kincstár  részére.  Az  eljárás  során 
hiánypótlási felhívásra szólítottak fel bennünket, amely teljesítéséhez az alapító okirat módosítása 
vált szükségessé a következők tekintetében: az irányító szerveket meg kell nevezni, azok címét 
szintén  szerepeltetni  szükséges.  Az  alapító  okiratban  szükséges  megjelölni  a  létrehozásról 
rendelkező határozatokat és az alapítás dátumát. A záradékban való szerepeltetés nem elegendő. 
Szükséges a jogelődök címét feltüntetni  az alapító okiratban. A határozat-tervezetben ezeket a 
pontokat felsoroltam. A szavazáshoz minősített többség szükséges. A módosított alapító okiratot 
egységes szerkezetbe küldjük meg a Kincstárnak.

Rádi Györgyi petőfiszállási képviselő
Petőfiszállás Önkormányzat címét Kossuth Lajos u. 6. számra kell javítani. 

Szász János  Petőfiszállás polgármester Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér   képviselő-
testületének ismerteti a határozat tervezetet.

Kérem, hogy a testületek szavazzanak.

Megállapítom, hogy  Petőfiszállás  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
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Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  331/2011.
(XI.30.) ÖKT. számú együttes határozata

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom,  hogy  Pálmonostora  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  6  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Pálmonostora  Község  Önkormányzata  Képviselő  –  testületének  142/2011.
(XI.30.) Ökh. számú együttes határozata

Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Gátér Község Önkormányzata Képviselő – testületének   142/2011.(XI.30.)  
Önk. számú együttes határozata

A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása

H a t á r o z a t

Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Község  Önkormányzatok  Képviselő-testületei 
megtárgyalták a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége 2011. 
október 26-án elfogadott alapító okiratának módosítása tárgyában készült előterjesztést 
és azt az alábbiak szerint módosítják:

1. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.) Az alapító, fenntartó és irányító szervek megnevezése, címe:

Petőfiszállás Község Önkormányzata 6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos u. 6.
Pálmonostora Község Önkormányzata 6112 Pálmonostora, Posta u. 10.
Gátér Község Önkormányzata 6111 Gátér, Petőfi Sándor u. 16.

2. Az alapító okirat kiegészül a következő 4/A ponttal:

4/A.) Az alapítás dátuma, a létrehozásról rendelkező döntések száma:

        Alapítás dátuma: 2012. január 1.

        Az alapításról rendelkező határozatok száma:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének   256/2011.(X.26.) 
ÖKT. számú határozata, 
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Pálmonostora  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének   89/2011.  (X.26.) 
Ökh. számú határozata,
Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  111/2011.(X.26.) Önk. 
számú határozata.

3. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.) Jogállása, jogelőd szervek:

A körjegyzőség hivatala önálló jogi személy.
A körjegyzőség jogutódja az alább felsorolt hivataloknak:

Petőfiszállás  Község Polgármesteri Hivatala, 6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos u. 6.
Pálmonostora Község Polgármesteri Hivatala, 6112 Pálmonostora Posta u. 10.
Gátér Község Polgármesteri Hivatala, 6111 Gátér, Petőfi Sándor u. 16. 

A Képviselő-testületek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító 
okiratát  a  módosításokkal  egységes  szerkezetben  e  határozat  mellékletét  képező 
formában és tartalommal hagyják jóvá. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselőtestület

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megállapítom, hogy a képviselő-testületek részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, megköszönöm 
mindenki munkáját és  az együttes ülést 18 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

 
  Szász János                                     Rádiné Gémes Ildikó         Jánosiné Gyermán Erzsébet
Petőfiszállás község     Pálmonosotora Község     Gátér Község
   polgármestere                                       polgármestere                    polgármestere

Az I. napirendi pontnál: Dr.Menyhárt Anett
megbízott jegyző

A II. napirendi pontnál:

 Dobosné Dr. Patyi Mária  Toldi Zsolt  
Pálmonostora kinevezett jegyzője          Gátér község kinevezett jegyzője 
                                                                                                   Petőfiszállás megbízott jegyzője 
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                 Homoki-Szabó József                                             Nagy János
jegyzőkönyv hitelesítők
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	       2.  Előterjesztés a körjegyzőség Alapító okiratának módosítása tárgyában

