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3/2012. jkv.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek
2012. július 5-én megtartott rendkívüli együttes üléséről.
Jelen vannak: Torony község Önkormányzata részéről:
Kovács György polgármester, Csiszár József alpolgármester, Joó
Béláné, Joó Imre, Dr. Csapó Tamás, ,Rácz István képviselő és
Ráczné Paksa Mária körjegyző
Igazoltan távol: Csercsics Antal képviselő
Dozmat község Önkormányzata részéről:
Horváth Ádám polgármester, Simon Balázs alpolgármester,
Róka András képviselő.
Igazoltan távol: Dankovics Norbert képviselő.
Igazolatlanul távol: Rozmán János képviselő
Kovács György polgármester, mint az ülés levezetője köszöntötte a
megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Toronyból 6 fő,
Dozmatról pedig 3 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Körjegyzői feladatok ellátásának megbeszélése
Előadó: Kovács György Polgármester
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2./Különfélék
- Csicsergő óvoda nyári zárása
A képviselőtestületek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont tárgyalása
Kovács György polgármester elmondta, hogy azért kellett összehívni a
rendkívüli ülést mivel a körjegyzőségen belül nem tudjuk megoldani a
jegyzőnő helyettesítését a felmentési idő alatt. dr. Linhárt Gábor körjegyző
elvállalná a helyettesítést erre a két hónapra, de a polgármesterei nem engedik
el. A tegnapi nap folyamán egyeztetett a Kormányhivatallal utána felhívta a
jegyzőnőt és kérte hogy szakítsa meg a felmentési idejét és jöjjön be és segítse
megoldani a problémát. A jegyzőnő a kérésnek eleget tett.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta hogy a két testületnek határozatot kell
módosítani, mert amit korábban megszavaztak a +1 hónapos felmentési időt
vissza kell vonni és akkor csak augusztus 1-től augusztus 31.-ig a kötelező
felmentési időt kapja meg.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
49/2012./VII.05./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
34/2012./IV.11./ képviselőtestületi határozatát úgy
módosítja, hogy Ráczné Paksa Mária körjegyzőt a
munkavégzés alól 2012 augusztus 1-től 2012 augusztus
31.-ig menti fel.
Felelős: Kovács György polgármester
Határozat: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
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39/2012./VII.05./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
24/2012./IV.11./ képviselőtestületi határozatát úgy
módosítja, hogy Ráczné Paksa Mária körjegyzőt a
munkavégzés alól 2012 augusztus 1-től 2012 augusztus
31.-ig menti fel.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Kovács György polgármester ismertette a Felsőcsatár Község
Önkormányzatának a körjegyzőséghez való csatlakozási szándékát. Mivel a
felsőcsatári polgármesterrel ez idáig nem tudta a találkozót összehozni ezért nem
ismeri a csatlakozás feltételeit. Kérte hogy hozzunk elvi döntést a csatlakozásról.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
50 /2012./VII.05./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
elviekben egyet ért azzal hogy Felsőcsatár Község
Önkormányzata csatlakozzon a Torony-Dozmat
Körjegyzőséghez. A képviselőtestület megbízza a
polgármestert a tárgyalások megkezdésével Felsőcsatár
község Önkormányzatával.
Felelős: Kovács György polgármester
Határozat: azonnal

Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
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A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
40/2012./VII.05./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Elviekben egyet ért azzal hogy Felsőcsatár Község
Önkormányzata csatlakozzon a Torony-Dozmat
Körjegyzőséghez. A képviselőtestület megbízza a
polgármestert a tárgyalások megkezdésével Felsőcsatár
község Önkormányzatával.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Ádám polgármester elmondta hogy szerinte ki kellene írni a
körjegyzői pályázatot. Kérdése az volt mi ennek a menete.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta hogy a testületeknek dönteni kell a
pályázat kiírásáról,fel kell tenni a közig állás honlapjára majd a beérkező
pályázatokat el kell bírálni kb. másfél hónapot vesz igénybe. Kérte a testületet
hogy határozzák meg az időpontokat.
A testületek javaslata:
- pályázat kiírása
- beadási határidő: 2012. augusztus 21.
- elbírálás határidő:2012.szeptember 5.
- kinevezés 2012. szeptember 17.-től határozatlan ideig.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
51/2012./VII.05./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
A körjegyzői állásra a pályázatot a következőképpen
kiírja:
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- A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
- Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
-A vezetői megbízás időtartama:
A vezető megbíz határozatlan időre szól.
- A munkavégzés helye:
Vas megye 9791 Torony Rohonczi utca 6.
-A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásról szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Körjegyzői feladatok
- Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6
- Jogállás,illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők
jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
- Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, igazgatásszervező, állam és jogtudományi doktori képesítés,
vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés
2 éves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási szakvizsga- Legalább 1-3 év
vezetői tapasztalat,
-B kategóriás jogosítvány,
- Közigazgatási szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy
zárt ölésen történő tárgyalását kéri, nyilatkozat a jogszabály által előirt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
-A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 17. napjától tölthető be.
-A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György
polgármester nyújt, a 06-94-540-521 -os telefonszámon.
-A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Torony-Dozmat Körjegyzőség címére történő
megküldésével (9791 Torony, Rohonczi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1310/2012. , valamint a
munkakör megnevezését: körjegyző.
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-A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Torony és Dozmat községek Önkormányzatainak
Képviselőtestületei együttes ülésen mindkét képviselőtestület minősitett
többséggel meghozott döntésével választja meg a körjegyzőt.
-A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 5.
A pályázat kiírásával megbízza a körjegyzőt.
Felelős: Kovács György polgármester
Határozat: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
41/2012./VII.05./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete a
A körjegyzői állásra a pályázatot a következőképpen
kiírja:
- A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
- Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
-A vezetői megbízás időtartama:
A vezető megbíz határozatlan időre szól.
- A munkavégzés helye:
Vas megye 9791 Torony Rohonczi utca 6.
-A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásról szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Körjegyzői feladatok
- Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6
- Jogállás,illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők
jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
- Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, igazgatásszervező, állam és jogtudományi doktori képesítés,
vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés
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2 éves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási szakvizsga- Legalább 1-3 év
vezetői tapasztalat,
-B kategóriás jogosítvány,
- Közigazgatási szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy
zárt ölésen történő tárgyalását kéri, nyilatkozat a jogszabály által előirt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
-A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 17. napjától tölthető be.
-A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György
polgármester nyújt, a 06-94-540-521 -os telefonszámon.
-A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Torony-Dozmat Körjegyzőség címére történő
megküldésével (9791 Torony, Rohonczi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1310/2012. , valamint a
munkakör megnevezését: körjegyző.
-A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Torony és Dozmat községek Önkormányzatainak
Képviselőtestületei együttes ülésen mindkét képviselőtestület minősitett
többséggel meghozott döntésével választja meg a körjegyzőt.
-A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 5.
A pályázat kiírásával megbízza a körjegyzőt.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta hogy a 2012. augusztus 1.-től 2012.
szeptember 14.-ig a helyettesítésre kellene megoldást találni.
Neki lenne egy javaslata egy kolléganő megbízására, ha ő vállalná.
Dr Csapó Tamás kérdése az volt lehetne e tudni, hogy ki lenne az a kolléganő?
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta igen, Antal Józsefnéről van szó.
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Horváth Ádám javasolta hogy beszéljünk arról is hogy mi lesz ha az Antalné
nem vállalja a helyettesítést?
A testületek úgy foglaltak állást, hogy
1. Antal Józsefné adóügyi munkatársat megbízni a helyettesítéssel, ha nem
vállalja
2. abban az esetben a két polgármester vegye fel a kapcsolatot Dr. Linhárt Gábor
körjegyzővel és a polgármestereivel,
3. Amennyiben a polgármesterek nem engedélyezik Dr. Linhárt Gábornak a
helyettesítést, úgy Horváth Eszter Felsőcsatári körjegyzővel kell tárgyalni.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
52/2012./VII.05./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
körjegyzői állás2012. aug. 1-től 2012. szept. 14-ig
történő helyettesítésére az alábbiak szerint határozott:
1. Antal Józsefné adóügyi munkatársat megbízni
2. ha nem vállalja, Dr.Linhárt Gábor körjegyzőt, ha
nem engedik el akkor
3. Horváth Eszter körjegyzőt.
Felelős: Kovács György polgármester
Határozat: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
42/2012./VII.05./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
körjegyzői állás2012. aug. 1-től 2012. szept. 14-ig
történő helyettesítésére az alábbiak szerint határozott:
4. Antal Józsefné adóügyi munkatársat megbízni
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5. ha nem vállalja, Dr.Linhárt Gábor körjegyzőt, ha
nem engedik el akkor
6. Horváth Eszter körjegyzőt.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont tárgyalása

Kovács György polgármester ismertette a Csicsergő Óvoda vezetőjének a
kérését a nyári szünet időpontjának megállapítása végett. Az óvoda vezetője
kérte2012. július 23.-tól 2011. augusztus 31.-ig az óvoda bezárásának
engedélyezését.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
53/2012./VII.05./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
Csicsergő Óvoda nyári zárásának időpontját 2012.
július 23.-tól augusztus 31.-ig tartó határozott időben
állapítja meg.
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető
Határidő: azonnal

Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
43/2012./VII.05./ együttes határozata:
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Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Csicsergő Óvoda nyári zárásának időpontját 2012.
július 23.-tól augusztus 31.-ig tartó határozott időben
állapítja meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető
Határidő: azonnal
Kovács György polgármester több tárgy nem lévén a testületi ülést bezárta.

k.m.f.

/:Kovács György:/
polgármester

/:Horváth Ádám:/
polgármester

/:Ráczné Paksa Mária:/
körjegyző
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