
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2012. január  9-én 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                                alpolgármester
                 Lantos Lászlóné                               képviselő      
                 Nagy Pál                                           képviselő
                  

                 Gátér Községi Önkormányzat

                 Jánosiné Gyermán Erzsébet             polgármester
                 Fekete Antal                                      alpolgármester
                 Bakai István                                      képviselő     
                 Kis Illés                                              képviselő              

                 Toldi Zsolt                                         körjegyző

                  Meghívott vendégek

                  Falusi Nikolett                                 pályázó
                  Fodor  Mária                                    pályázó 
                  Gémes Erzsébet                               pályázó
                  Dr.Torma Andrea                            pályázó



Szász János Petőfiszállás polgármestere
Tisztelettel köszöntöm az együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntöm a 
Polgármester  Asszonyokat,  Alpolgármestereket,  pályázókat,  a  Képviselő-testületek  tagjait,  a 
petőfiszállási kollégákat, lakosokat. A Képviselő-testület ülését 15 óra 18 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  3 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 4 fő.  Igazoltan van távol 3 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 3  fő, így a polgármesterrel együtt jelen van  4 fő.  Igazoltan van távol 3 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  Gyöngyösi  Péter  Balázs  és   Rádi  Györgyi  Magdolna  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.

Megállapítom, hogy a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslattal  
mindhárom képviselőtestület egyhangúlag  egyetért.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
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.     Az aljegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálása
      Előadó: Szász János polgármester
                    Rádiné Gémes Ildikó polgármester
                    Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

2



      
I. napirend  

Az aljegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálása

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

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Felkérem a körjegyzőt, ismertesse az ülésre vonatkozó szabályokat.

Toldi Zsolt körjegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek.a.) pontja szerint a képviselő-
testület  zárt  ülést  tart  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő 
személyi  ügy tárgyalásakor,  ha az érintett  a   nyilvános  tárgyalásba nem egyezik  bele;  továbbá 
önkormányzati,  hatósági,  összeférhetetlenségi  és  kitüntetési  ügy,  valamint  vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

Az Ötv. kommentárja szerint a személyes adatok védelme érdekében az érintettnek mérlegelési 
lehetőséget biztosít, hogy nyilatkozzon beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba. Ha az ülésen jelen 
van  és  nemet  mond,  kötelező  a  zárt  tárgyalás.  Amennyiben  az  ülésen  nincs  jelen,  előre  kell 
nyilatkoztatni. Erre nem volt lehetőség és ha az érdekelt az ülésen nem jelent meg, zárt ülést kell  
tartani. 

Egy pályázó írásban nyilatkozott, hogy zárt ülést kér, továbbá nem jelent meg minden pályázó az 
ülésen, mindezek miatt zárt ülést kell tartani. 

Tájékoztatom a testületeket, hogy az Ötv. 12. § (5) bekezdése alapján a zárt ülésen a képviselő-
testület tagjai,  a nem a képviselő-testület  tagjai  közül a választott alpolgármester,  a kisebbségi 
szószóló és a  jegyző,  továbbá meghívása esetén az érintett  és  a szakértő vesz részt.  Törvény 
előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.
A képviselő-testület döntése nyilvános ülésen kerül ismertetésre. 

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 25 perckor megszakítják, és a képviselő-testületek a munkájukat  
zárt ülés keretében folytatják.  

A képviselő-testületek 17 óra 15 perckor folytatják a nyílt ülést.
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Dr.Torma Andrea nyertes pályázó
Köszönöm mindenkinek  a bizalmat,  bízom benne,  hogy mindenki  megelégedettségére fogom 
ellátni a munkámat, bízok a körjegyző segítségében.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Kedves Andrea! Munkádhoz sok sikert és kitartást kívánok.

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Pálmonostora község Képviselő-testülete nevében szívből gratulálok, jó egészséget és jó közös 
munkát kívánok.

Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér polgármestere
Őszinte  szívvel  gratulálok  Gátér  Képviselő-testülete  nevében,  jó  szándékkal  és  emberséggel 
fogadunk. 

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

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

8/2012. (I. 9.) ÖKT. határozat
Próbaidő időtartamának meghatározása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az aljegyző 
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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (4 igen) szavazattal  a 
következő határozatot hozza:
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11/2012. (I. 9.) Ökh. határozat
Próbaidő időtartamának meghatározása

H A T Á R O Z A T :

Pálmonostora  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az 
aljegyző 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  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (4  igen)  szavazattal   a  
következő határozatot hozza:

 
11/2012. (I. 9.) Önk. határozat
Próbaidő időtartamának meghatározása

H A T Á R O Z A T :

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

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér képviselő-testületének ismertetem az aljegyző kinevezéséről 
szóló határozat tervezetet.

Kérem, hogy a testületek szavazzanak.

Megállapítom, hogy  Petőfiszállás  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.
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Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  9/2012.(I.9.)  
ÖKT. számú együttes határozata

Rádiné Gémes Ildikó Pálmonostora polgármestere
Megállapítom,  hogy  Pálmonostora  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   4  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Pálmonostora  Község  Önkormányzata  Képviselő  –  testületének  12/2012.
(I.9.) 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  12/2012.(I.9.) Önk.  
számú együttes határozata

Aljegyző 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 10. napjától
dr.Torma Andrea 6113 Petőfiszállás, Tanya 604. sz. 

alatti lakost

Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községek  aljegyzőjének  határozatlan  időre 
kinevezik. 

A próbaidő időtartamát 6 hónap időtartamban határozzák meg. 

Az aljegyző illetményét a Képviselő-testületek 250.000,- Ft-ban állapítják meg.

    Illetmény összesen:                                   250.000. - Ft

A Képviselőtestületek felhatalmazzák Szász Jánost  Petőfiszállás  Polgármesterét a 
kinevezési okirat aláírására.
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Határidő:  2012. január 10.                   
Felelős:     Képviselőtestületek
Toldi Zsolt ismerteti Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek az aljegyző munkába járása költségtérítésére vonatkozó határozatait:.

7/2012. (I. 9.) ÖKT. határozat
Aljegyző üzemanyag költségtérítésének meghatározása
 

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az 
aljegyző részére a munkába járáshoz az adómentesen adható 9 Ft/km üzemanyag 
költségtérítésen  felül  10 000  Ft/hó  hozzájárulást  kell  biztosítani  a  körjegyzőség 
költségvetése terhére.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

 
10/2012. (I. 9.) Ökh. határozat
Aljegyző üzemanyag költségtérítésének meghatározása
 

H A T Á R O Z A T:

Pálmonostora  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az 
aljegyző részére a munkába járáshoz az adómentesen adható 9 Ft/km üzemanyag 
költségtérítésen  felül  10 000  Ft/hó  hozzájárulást  kell  biztosítani  a  körjegyzőség 
költségvetése terhére.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

10/2012. (I. 9.) Önk. határozat
Aljegyző üzemanyag költségtérítésének meghatározása
 

H A T Á R O Z A T:

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az  aljegyző 
részére  a  munkába  járáshoz  az  adómentesen  adható  9  Ft/km  üzemanyag 
költségtérítésen  felül  10 000  Ft/hó  hozzájárulást  kell  biztosítani  a  körjegyzőség 
költségvetése terhére.

7



Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Felkérem a pályázatot elnyert dr.Torma Andreát  szíveskedjék nyilatkozni, hogy a fentiek alapján 
a kinevezést elfogadje-e?

dr.Torma Andrea nyertes pályázó
Nyilatkozom, hogy a kinevezést elfogadom.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Tisztelt  Képviselő-testületek.  A  kinevezett  aljegyzőnek  a  képviselő-testületek  előtt  esküt  kell 
tenni. Felkérem dr.Torma Andreát, hogy mondja utánam az eskü szövegét.

„Én dr.Torma Andrea becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és  
annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom és  másokkal  is  megtartatom;  
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. „Isten engem úgy segéljen!”

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Átadom a megválasztott körjegyzőnek az oklevelet.

Szász János Petőfiszállás polgármestere
Megállapítom, hogy a képviselő-testületek részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, megköszönöm 
mindenki munkáját és  az együttes ülést 17 óra 20 perckor bezárom.

K.m.f.

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

Toldi Zsolt
körjegyző

Gyöngyösi Péter Balázs                                             Rádi Györgyi Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítők
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