
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november
24-én megtartott soron kívüli üléséről.

Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Bódi Marianna, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula,
és Kozák Ferencné képviselők

Bejelentésel van távol: Varga Márta képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelentek:
dr. Pető Zoltán az Önkormányzat helyettesítő jegyzője
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a telefonon
történt összehívás alapján a testületi tagok közül 1 fő nem tudott megjelenni, /85 %/
az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A Képviselő-testület a napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND:
Nagy Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a jegyzői
álláshelyre beérkeztek a pályázatok. dr. Pető Zoltán Kengyel Község Önkormányzat
jelenlegi helyettesítő jegyzője is benyújtotta pályázatát, érintettsége miatt ezért
helyettesről kell dönteni, hogy azon ülésen amikor elbírálásra kerül a jegyzői
álláshely ki helyettesítsen.
14 pályázat érkezett be, s javasolja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság bontsa fel a borítékokat, illetve a bizottság hallgassa meg a
jelentkezők közül azt akit alkalmasnak tart. Tegyen javaslatot a jegyző személyére a
testület felé, miután megvizsgálta a pályázatokat. 2010. december 9-én tartsa meg a
Képviselő-testület ülését, melyre Dr. Bartók László Szajol község jegyzőjét javasolja
felkérni, aki elfogadta a megkeresést abban az esetben, ha a Képviselő-testület úgy
dönt, illetve Szajol Község Képviselő-testületének is kell döntenie, határozatot kell
hozni.

Kovács Gyula:
Kérdése, hogyan zajlik, a testület elé már csak egy pályázó kerül?

Nagy Szilárd:
Felbontja a pályázatokat november 29-én /hétfőn/ az Ügyrendi Bizottság, majd ki
válogatja a pályázatokat. A személyes meghallgatás december 1-én lenne, majd
megteszi javaslatát a testület felé.
Lehetnek olyan pályázatok, melyek nem felelnek meg a kiírásnak. Viszont több

pályázó is megfelelhet a kritériumnak.
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Javasolja december 9-én legyen a jegyző választás soron kívüli zárt ülés keretében,
1. napirendi ponttal.
A bizottság kiválasztja a jelentkezőt, meghallgatja 1-én Őket, a testület elé behozza
akiket alkalmasnak tart, illetve javasol a testület felé. A bizottság által alkalmasnak
talált személyeket behívja a bizottság, ha kívánja a testület meghallgathatja Őket,
majd dönt.

Kozák Ferencné:
Hozzászólásában elmondja, az Ügyrendi Bizottság beterjeszti a javaslatát, abból a
javaslatból ha úgy dönt a Képviselő-testület hogy meg szeretne hallgatni valakit,
akkor ide kell rendelni.

Nagy Szilárd a napirendet összefoglalva ismerteti az eljárási rendet:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2010. november 29-én 16
órakor a beérkezett jegyzői pályázatokat felbontja, kizárja azokat, akik formailag nem
felelnek meg, a formailag megfelelő pályázatok alapján a bizottság összeállítja a
javaslatát. Ezt követően akinek formailag megfelel a pályázata azt behívja, 2010.
december 1-én 17 órakor tartandó ülésére. Az egyenkénti elbeszélgetések alapján
az alkalmasnak vélt pályázókat ide rendeli a 2010. december 9-i Képviselő-testület
ülésére. A bizottság előterjeszti javaslatát, s amennyiben dönt, akár személyesen
meghallgathatja a pályázót.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a jegyző helyettesítésére
vonatkozó javaslatát.

A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény mellett a következő
határozatot hozta.

105/2010.(XI.24.) számú önkormányzati H a t á r o z a t
Jegyző helyettesítésére

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megkeresi Szajol Község Önkormányzat Képviselő-
testületét, hogy Kengyel Község jegyzői állás betöltéséről
döntő Képviselő-testületi ülésen településük jegyzője Dr.
Bartók László lássa el a jegyzői teendőket.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Ezt követően Nagy szilárd polgármester a jegyzői pályázat elbírálására vonatkozó
javaslatát bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta.
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106/2010.(XI.24.) számú önkormányzati H a t á r o z a t
Jegyzői pályázat elbírálására javaslat

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot,
hogy a beérkezett jegyzői pályázatokat előzetesen
véleményezze, a pályázók tekintetében tartson egy
előzetes meghallgatást.

A Képviselő-testület döntésének megkönnyítésére
készítse elő javaslatát 2010. december 9-én megtartásra
kerülő Képviselő-testületi ülésre és azt terjessze a
Képviselő-testület elé.

Mivel több napirend nem volt, Nagy Szilárd polgármester megköszönte a
megjelenést és az ülést bezárta.

Kmf.

Nagy Szilárd dr. Pető Zoltán
polgármester helyettesítő jegyző


