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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek
2012szeptember 3-án megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Torony község Önkormányzata részéről:
Kovács György polgármester, Csiszár József alpolgármester,
Dr. Csapó Tamás,Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre,Rácz István képviselő és Antal
Józsefné mb. körjegyző
Dozmat község Önkormányzata részéről:
Horváth Ádám polgármester, Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert ,Róka András képviselő.
Igazolatlanul távol: Rozmán János képviselő
Felsőcsatári képviselők:2 fő
Körjegyzőség dolozói: 3 fő
Kovács György polgármester, mint az ülés levezetője köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Toronyból 7 fő, Dozmatról pedig 4
fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Körjegyzői pályázatok elbírálása
Előadó: Kovács György Polgármester
A képviselőtestületek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont tárgyalása
Kovács György polgármester ismertette a körjegyzői álláspályázatok elbírálásával ,a
körjegyző kinevezésével kapcsolatos menetet. Elmondta hogy a multheti beszélgetésen a
pályázatokat már a két testület felbontotta és az ő javaslatuk alapján lettek behívva a
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pályázók. Elmondta hogy a mai napon Dr. Terdik Edina a Debreceni jelölt e-mailba jelezte a
pályázattól történő vissza lépést,valamint elmondta hogy Dr.Ciffra Csaba zárt ülést kért.
Ezután felkérte Antal Józsefné mb.körjegyzőt a választással kapcsolatos kérdések
ismertetésére.
Antal Józsefné mb.körjegyző elmondta, hogy a törvény hogyan rendelkezik a körjegyző
kinevezéséről,a minősített többségről,és a titkos szavazásról. Valamint elmondta hogy csak 6
pályázó lesz itt jelen mivel Dr .Hellman Zoltán nem vállalta az ideutazást de a pályázatát
fenntartja. Javasolta a pályázók egyenkénti meghallgatását.
Joó Imre elmondta, hogy amikor Felsőcsatáron voltak akkor megbeszélték, hogy erre az
együttes ülésre meghívót kap a Felsőcsatári polgármester.A polgármester az ülésen nem tud
részt venni de a két képviselője jelen van. Javasolta hogy a meghallgatások során magában
mindenki állítson fel egy sorrendet, hogy a végén könnyebben tudjanak dönteni.
Kovács György és Horváth Ádám polgármesterek a személyes meghallgatás során egyenként
köszöntötte a pályázókat,és megkérdezték, hogy szeretnék e kiegészíteni a pályázatukat pár
szóval?
1.pályázó: Dr.Ciffra Csaba.
Személyes bemutatkozás után kérdések hangzottak el.
Kovács György polgármester kérdése az volt hogy miért jelentkezett,és hogy látná el a
feladatott?
Dr.Ciffra Csaba elmondta hogy ide költözne ,hogy közelebb legyen a gyerekeihez. Neki a
költözés nem akadály.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt hogy nem jegyző,mi késztette a jelentkezésre?
Dr.Ciffra Csaba elmondta hogy igaz hogy nem jegyző de ismeri a feladatot,tudja mivel az
egyetem is hasonló elven működik.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt, van e más jellegű kötelezettsége?
Dr.Ciffra Csaba válasza az volt hogy nincs.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt hogy a pályázónak van e kérdése?
Dr.Ciffra Csaba válasza az volt hogy nincs.
Horváth Ádám polgármester megköszönte a pályázónak a részvételt.
2. pályázó: Gulyás József
Személyes bemutatkozás után kérdések hangzottak el.
Joó Imre kérdése az volt ,mit tartana a legfontosabb kérdésnek,megoldandó feladatnak?
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Gulyás József elmondta, hogy a lakóparkot szeretné rendbe rakni ,a sportot fejleszteni ,a
község érdekeit tartaná szem előtt.
Rácz István kérdése az volt hogyan oldaná meg a lakóparki problémát?
Gulyás József válaszában elmondta, hogy hallomásból ismeri csak a helyzetet. Szerinte a
NAV-val kellene elsősorban egyeztetni, mert úgy tudja, hogy árverés alatt álnak az utak.
Joó Imre azt kérdezte hogy ismeri e a lakosság összetételét?
Gulyás József igennel válaszolt.
Kovács György polgármester azt kérdezte, hogy szeptember 17.-i kezdést megtudná-e oldani
ha a testületek őt választanák?
Gulyás József valószínűleg igen.
3.pályázó Némethné Kardos Eszter
Személyes bemutatkozás után kérdések hangzottak el.
Dr Csapó Tamás azt kérdezte hogy mi motiválta hogy beadta a pályázatát?
Némethné Kardos Eszter elmondta hogy van három gyermeke akiket szombathelyre hord
iskolába neki kedvezőbb lenne ha Toronyban dolgozna.,valamint mivel bizonytalan a jövő
szeretne hosszútávra megoldást találni.
Horváth Ádám polgármester azt kérdezte, hogy szeptember 17.-i kezdést megtudná-e oldani
ha a testületek őt választanák?
Némethné Kardos Eszter elmondta hogy egyeztetés kérdése.
Rácz István azt kérdezte hogy mika tervei ,elképzelései ha idekerül?
Némethné Kardos Eszter szeretne a hivatallal együtt működni a dolgozókkal és a
polgármesterek munkáját segíteni.
Dr Csapó Tamás kérdése az volt hogy a pályázati ügyintézéssel kapcsolatban van e
tapasztalata?
Némethné Kardos Eszter igen van ismerete.
Dr Csapó Tamás kérdése az volt mennyire ismeri a településeket?
Némethné Kardos Eszter átlagosan ismeri.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt hogy a pályázónak van e kérdése?
Némethné Kardos Eszter azt kérdezte hogy marad a körjegyzőség vagy bővülés várható?
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Horváth Ádám polgármester elmondta hogy Toronyban működik a jegyzőség jól felszerelt
mindkét község támogatja a jegyzőséget,nincs bizonytalanság .Felsőcsatártól már van egy
szándéknyilatkozatunk.
4. pályázó Lakics Mónika
Személyes bemutatkozás után kérdések hangzottak el.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt a jelenlegi helyén milyen a hivatal felépítése?
Lakics Mónika elmondta hogy 3 településen körjegyző 1 településen működik a körjegyzőség
.A 3 településen 560 fő a lakosságszám. Továbbá elmondta hogy nagyon szereti a
pályázatokat előkészíteni a lebonyolítását is ő szokta végezni.
Dr. Csapó Tamás kérdése az volt hogy jelenleg Körmenden él ha megnyeri a pályázatot akkor
a községbe költözik vagy Szombathelyre?
Lakics Mónika elmondta hogy Szombathelyre szeretne költözni.
Dr. Csapó Tamás megkérdezte hogy 17-én tud e kezdeni?
Lakics Mónika elmondta hogy nem szeretne otthagyni csapot –papot szeretné lerendezni a
dolgait,megbeszélés tárgya lesz hogy mikor kezd.
Dr.Csapó Tamás még azt kérdezte hogy mennyire ismeri a községet?
Lakics Mónika elmondta hogy tájékozódott.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt hogy más kötelezettsége van –e?
Lakics Mónika elmondta hogy nincs.
Rácz István javaslatára a jelenlévő Felsőcsatári képviselők nem vettek részt Horváth Eszter
pályázó meghallgatásán.
5.pályázó:Horváth Eszter
Személyes bemutatkozás után kérdések hangzottak el.
Dr. Csapó Tamás megkérdezte hogy miért pályázott?
Horváth Eszter válaszában elmondta hogy a körjegyzőségükből 2 község kiválik ezért
bizonytalan a jövő.
Horváth Ádám polgármester megkérdezte hogy tudna –e szeptember 17-én kezdeni?
Horváth Eszter elmondta hogy felelősséggel tartozik Felsőcsatárhoz is. Ő október 1.-én tud
kezdeni .
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6.pályázó:Búzás László
Személyes bemutatkozás után kérdések hangzottak el.
Dr. Csapó Tamás kérdése az volt hogy mennyire ismeri a községet?
Búzás László elmondta hogy általánosságba ismeri.
Horváth Ádám polgármester megkérdezte hogy tudna –e szeptember 17-én kezdeni?
Búzás László október 1.-én tud kezdeni,mert az ügyeit át kell adni.
Dr. Csapó Tamás kérdése az volt hogy mennyire látja át a jegyzői feladatkört, hisz most
ügyvédként dolgozik?
Búzás László elmondta hogy van rálátása a jogszabályokból és ismerősök által tudja hogy
kemény munka.
Ezután a két testület megvitatta a hat pályázót és mivel Dr .Hellman Zoltán személyesen nem
vett részt ezért az ő pályázatát érdemben nem áll módjukban elbírálni.
Szavazás elrendelésére került sor.
A toronyi polgármester a képviselőtestületekkel egyeztetve azt javasolta hogy két pályázó
neve kerüljön fel a szavazólapra Lakics Mónika és Némethné Kardos Eszter

Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
74/2012./IX.03./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
Úgy határozott hogy két pályázó neve kerüljön fel a
szavazólapra Lakics Mónika és Némethné Kardos Eszter
Felelős: Kovács György polgármester
Határozat: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
58/2012./IX.03./ együttes határozata
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
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Úgy határozott hogy két pályázó neve kerüljön fel a
szavazólapra Lakics Mónika és Némethné Kardos Eszter
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően került sor a szavazatszámláló Bizottság megválasztására:
A toronyi polgármester Toronyból Joó Bélánét elnöknek Csiszár Józsefet és Dozmatról Simon
Balázst tagoknak javasolta.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
75/2012./IX.03./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
Úgy határozott hogy a szavazatszámláló Bizottság elnökének
Joó Bélánét tagoknak Csiszár Józsefet és Dozmatról Simon
Balázst választja meg.
Felelős: Kovács György polgármester
Határozat: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
59/2012./IX.03./ együttes határozata
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Úgy határozott hogy a szavazatszámláló Bizottság elnökének
Joó Bélánét tagoknak Csiszár Józsefet és Dozmatról Simon
Balázst választja meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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Ezt követően Antal Józsefné mb.körjegyző ismertette a titkos szavazást és a választás
lebonyolítását. Majd szünet elrendelésére került sor.
A titkos szavazást követően Joó Béláné elnök ismertette a szavazás eredményét.
Torony község képviselőtestülete 5 igen szavazattal Lakics Mónikára míg 2 igen szavazattal
Némethné Kardos Eszterre voksolt.
Dozmat község képviselőtestülete 3 igen szavazattal Lakics Mónikára míg 1 igen szavazattal
Némethné Kardos Eszterre voksolt.
Ennek alapján megszületett a határozat:
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület 5 igen szavazattal 2 ellenvélemény a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
76/2012./IX.03./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
Körjegyzői állásra beadott pályázók közül körjegyzővé
határozatlan időtartamra 2012. október 1-étől Lakics Mónikát
nevezi ki.
Illetményét a köztisztviselői törvény alapján az alábbiak szerint
állapították meg:
Illetményalap:
241.563,-Ft
Vezetői pótlék 10%:
24.156.-Ft
Körjegyzői pótlék 10%.
24.156.-Ft
Illetménykiegészítés 10%:
24.156.-Ft
Középfokú idegen nyelvtudás(ill.alap 30%): 11.595.-Ft
Alapfokú idegennyelvtudás (ill.alap 15 %):
5.798.-Ft
Összesen:
331.424.-Ft
Felhatalmazza Kovács György polgármestert, hogy Lakics
Mónika kinevezési okmányait készítesse el.
A képviselő testület három hónap próbaidőt köt ki.
Felelős: Kovács György polgármester
Határozat: azonnal

Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület 3 igen 1 ellenvéleménnyel a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
60/2012./IX.03./ együttes határozata
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Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Körjegyzői állásra beadott pályázók közül körjegyzővé
határozatlan időtartamra 2012. október 1.-étől Lakics Mónikát
nevezi ki.
Illetményét a köztisztviselői törvény alapján az alábbiak szerint
állapították meg:
Illetményalap:
241.563,-Ft
Vezetői pótlék 10%:
24.156.-Ft
Körjegyzői pótlék 10%.
24.156.-Ft
Illetménykiegészítés 10%:
24.156.-Ft
Középfokú idegen nyelvtudás(ill.alap 30%): 11.595.-Ft
Alapfokú idegennyelvtudás (ill.alap 15 %):
5.798.-Ft
Összesen:
331.424.-Ft
Felhatalmazza Kovács György polgármestert, hogy Lakics
Mónika kinevezési okmányait készítesse el.
A képviselő testület három hónap próbaidőt köt ki.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Ezután az ülés folytatódott tovább.
Antal Józsefné mb.körjegyző elmondta, hogy újra módosítani kell a költségvetési rendeletet
mert a korábbi módosítás nem volt jó a törvényességi felügyelet jelzése szerint kérte a
testületeket hogy az új rendelettervezetet fogadják el.
Kovács György polgármester ismertette a rendelet tervezetet .
A Toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal
Megalkotta a
7 /2012. /IX..04./ önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012./II.14./
önkormányzati rendelet módosításáról.
Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Horváth Ádám polgármester ismertette a rendelet tervezetet .
A Dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal
Megalkotta a
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7 /2012. /IX..04./ önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012./II.15./
önkormányzati rendelet módosításáról.
Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács György polgármester több tárgy nem lévén a testületi ülést bezárta.

k.m.f.

/:Kovács György:/
polgármester

/:Horváth Ádám:/
polgármester

/:Antal Józsefné:/
mb.körjegyző
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