
Győrújbarát Község  Önkormányzat
            Képviselő-testülete

215-9/2008.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Győrújbarát Község Önkormányzata 2008. április 22-én 18 órakor megtartott
    rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Az ülés helye: Művelődési Otthon és Faluház

Jelen vannak: Juhászné Árpási Irma, polgármester
Dr. Csizmadia Andrea, alpolgármester
Ifj. Árvai István
Bojtor Ferenc
Bruszt László
Kálovics Géza
Kocsár Károly
Dr. Márai István
Dr. Medgyasszay Csaba
Mógor Csaba
Ott László
Vass Zoltán
Zólyomi Péter települési képviselők

Tanácskozási joggal: Kerekes Tibor körjegyző

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja,  hogy 12 települési  képviselő  megjelent,  távolmaradását  előre  írásban jelezte 
Németh Csaba települési képviselő, Zólyomi Péter települési  képviselő pedig jelezte, hogy 
elfoglaltsága miatt később érkezik a testületi ülésre. Az ülést határozatképesnek nyilvánítja és 
megnyitja.

Polgármester  tájékoztatja  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy a  jegyzői  feladatok  ellátásával 
megbízott aljegyző betegség miatt várhatóan hosszabb ideig nem tudja ellátni feladatát, ezért 
került sor a rendkívüli testületi ülés összehívására, melyről dr. Fazakas Andrea, aljegyzőt is 
telefonon tájékoztatta. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Ott László és Vass Zoltán települési képviselőket, kéri a 
javaslat elfogadását.

Polgármester  kérdésére  a  képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadja  Ott  László  települési 
képviselőt, illetve egyhangúlag Vass Zoltán települési képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.



Napirendi javaslat: 

1./ Megbízott jegyző kinevezése
     Előadó: Juhászné Árpási Irma, polgármester

Napirenddel kapcsolatos hozzászólások:

Kocsár Károly, települési képviselő
Kifogásolja, hogy a testület tagjai nem kaptak írásos előterjesztést a napirenddel kapcsolatban. 
Az SZMSZ szerint nem lehet szóban előterjesztést tenni, a legutóbbi törvényességi észrevétel 
is emiatt érkezett. Továbbá hiányolja, hogy nem készül televíziós felvétel az ülésről, ezáltal a 
nyilvánosság nincs biztosítva.

Vass Zoltán, települési képviselő
Az egész ülést, mint egy rendkívüli eseményt  kell felfogni. Polgármester asszony próbálta 
orvosolni  a  jegyző  hiányában  kialakult  helyzetet,  véleménye  szerint  minden  tőle  telhetőt 
megtett a mielőbbi megoldás érdekében.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Hangsúlyozza, hogy rövid idő állt rendelkezésre, hogy a helyzetet megoldja. Az ő feladata 
volt, hogy keresse fel a környék polgármestereit, és új megbízott jegyzőt találjon a falunak. 
Így talált rá Felpéc-Csikvánd községek körjegyzőjére,  Kerekes Tibor úrra, akivel pénteken 
találkozott,  s a határozatképes ülés összehívása érdekében pénteken el is küldte a hivatal a 
meghívókat, azonban az írásos előterjesztés csak hétfőn készült el.

Kerekes Tibor, Felpéc-Csikvánd községek körjegyzője
Köszönti a települési képviselőket. Elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát nem ismeri, azonban az Ötv. nem ír elő kötelezően írásos előterjesztést. Úgy ítéli 
meg, hogy mivel a civil szervezetek vezetői is megkapták a meghívót az ülésre, valamint a 
hirdetőkre  is  el  lettek  helyezve  a  meghívók,  ezáltal  minden  lehetőséget  megadtak  a 
nyilvánosság megteremtése érdekében. 

Mógor Csaba, települési képviselő
Javasolja, hogy az elkészített előterjesztést a hivatal fénymásolóján másolják le, és kerüljön 
kiosztásra a települési képviselők körében.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Javasolja,  hogy amíg  az  előterjesztés  sokszorosítása  megtörténik,  mutatkozzon  be  néhány 
gondolattal Kerekes Tibor úr.

Kerekes Tibor, Felpéc-Csikvánd községek körjegyzője
Csornai születésű, nős, öt éve győrújbaráti lakos. Egy gyermeke van, 4 és fél éves kisfiú. 10 
éve dolgozik jegyzőként. 2001. január óta jegyző Felpécen, másfél éve Csikvánddal közös 
körjegyzőség körjegyzője. Hobbija a család és a munkája. Polgármester asszony megkeresése 
váratlanul érte, a megbízás lehetősége miatt Felpécen és Csikvándon is rendkívüli  testületi 
ülés  határozott  arról,  hogy hozzájárulnak  az  esetleges  győrújbaráti  jegyzői  megbízásához. 
Amennyiben  Győrújbarát  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtiszteli  a 
megbízással, mindent meg fog tenni azért, hogy a jegyzői állásra kiírt pályázat lezárásáig, a 
végleges jegyző kinevezéséig az önkormányzat működőképes legyen. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi javaslatot. Kocsár Károly települési képviselő nem kívánt 
az ügyben szavazni. 

Napirendi pont a fenti döntés után:

1./ Megbízott jegyző kinevezése
Előterjesztés írásban csatolva. 

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Ismerteti az előterjesztést (írásban csatolva)

Megkérdezi  a  körjegyző  urat,  hogy  belegyezik-e,  hogy  a  jegyzői  kinevezésről  nyilvános 
tárgyaláson döntsön a testület.

Kerekes Tibor, Felpéc-Csikvánd községek körjegyzője 
Természetesen  beleegyezik.

Határozati javaslat:
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a  jegyzői  kinevezéséről
nyílt szavazással határoz.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

68/2008.(IV.22.)  Képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

a  jegyzői  kinevezéséről
nyílt szavazással határoz.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Győrújbarát  község Önkormányzat Képviselő-testülete
a  Győrújbarát Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

jegyzőjévé
kinevezi határozott   időtartamra  2008. április 22-től
a  jegyzői álláshely betöltéséig  Kerekes Tibor (szül:

Csorna, 1960. 10. 19. an.: Szőke Ilona) 9081 Győrújbarát,
Fő u. 81. szám  alatti lakost.

A jegyző munkaidejét heti …...órában határozza meg.
A jegyző havi illetményét a  Ktv. 49/B.  §-a alapján
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…....................................Ft-ban állapítja meg.
Kerekes Tibor körjegyző a kinevezést elfogadja.
Utasítja polgármestert  a kinevezéssel összefüggő

feladatok ellátására.
Felelős: Juhászné Árpási  Irma  polgármester

Határidő: azonnal

Juhászné Árpási Irma, polgármester
A jegyző munkaidejére 18 órát, illetményére pedig 38%-ot javasol a képviselő-testületnek.

Kérdések:

Kocsár Károly, települési képviselő
Az  aljegyző  asszony  megbízásának  mi  lesz  a  sorsa,  mi  ilyenkor  a  teendő?  Nem  tartja 
etikusnak, hogy a testület a táppénze alatt visszavonja a megbízást.

Mógor Csaba, települési képviselő
A kinevezést  miért  nem április  23-tól  javasolta  polgármester  asszony? Illetménynek pedig 
miért éppen 38%-ot? Elegendőnek tartja-e körjegyző úr a heti 1 napot?

Válaszok:

Kerekes Tibor, Felpéc-Csikvánd községek körjegyzője
Az Ötv.  szerint  ilyen  esetben  az  előző  határozatot  vissza kell  vonni,  de szeretné  látni  az 
aljegyző kinevezéséről szóló döntést.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Felolvassa az 50/2008.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozatot,  mely dr. Fazakas Andrea 
aljegyzőt bízza meg a jegyzői feladatok ellátásával.

Vass Zoltán, települési képviselő
Az élethez kell igazodni, a falunak jegyzőre van szüksége minél előbb. Sakk-matt a helyzet, 
aki ebben a helyzetben elvállalja a jegyzői feladatot, azt meg kell választani.

Juhászné Árpási Irma, polgármester
Elmondja,  hogy körjegyző úr már  Tét  Város Polgármesteri  Hivatalában is  helyettesített  3 
hónapot, ott érdeklődött az illetmény ügyében.

(Zólyomi Péter települési képviselő 18.40-kor megérkezett az ülésre.)

Kerekes Tibor, Felpéc-Csikvánd községek körjegyzője 
Heti 40 órát is kevésnek tartja a mintegy 3200 jegyzői hatáskör gyakorlására. Tájékoztatja a 
testület  tagjait,  hogy  Felpéc  és  Csikvánd  községekben  a  Győrújbaráton  töltött  18-20  óra 
időtartam alatt szabadságon lesz. Győrújbaráton hétfőn és pénteken, valamint a többi napon 
esténként lesz elérhető a hivatalban. Úgy véli, ez az idő arra lesz elég, hogy a MÁK felé a 
jelentések elmenjenek,  valamint  az  utalások megtörténhessenek.  Emellett  a  törvényességet 
biztosítja a testületi üléseken, illetve a hatósági munka is zavartalanul mehet.

Vass Zoltán, települési képviselő
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Javasolja,  hogy  az  illetmény  felfele  kerekítésre  kerüljön,  tehát  180.000  Ft-ban  javasolja 
megállapítani.

Polgármester  kérdésére a képviselő-testület  11 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal  és 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

69/2008.(IV.22.)  képviselő-testületi határozat
Győrújbarát Község Önkormányzata

az  50/2008.(III.28.)Kt. határozatát visszavonja és
a  Győrújbarát Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

jegyzőjévé
kinevezi határozott   időtartamra  2008. április 22-étől

a  jegyzői álláshely betöltéséig  Kerekes Tibor (szül:
Csorna, 1960. 10. 19. an.: Szőke Ilona) 9081 Győrújbarát,

Fő u. 81. szám  alatti lakost.
A jegyző munkaidejét heti 18 órában határozza meg,

melyet Megállapodásban kell rögzíteni.
A jegyző havi illetményét a  Ktv. 49/B.  §-a alapján

180.000 Ft-ban állapítja meg.
Kerekes Tibor körjegyző a kinevezést elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja polgármestert  
a kinevezéssel összefüggő

feladatok ellátására.
Felelős: Juhászné Árpási  Irma  polgármester

Határidő: azonnal

Kerekes Tibor, megbízott jegyző
Megköszöni a képviselő-testület bizalmát.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester asszony a képviselő-testületi ülést 19.10-
kor bezárja.

K.m.f.

…………………………………… ……………………………………
Juhászné Árpási Irma            Kerekes Tibor   
      Polgármester     megbízott jegyző

…………………………………… ……………………………………
             Ott László       Vass Zoltán
     jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő
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