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Kislőd Község Önkormányzat és 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2011. augusztus 1-jén 17.00 órakor megtartott nyilvános, együttes üléséről 

Jelen voltak: 

KISL ŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
RÉSZÉRŐL: 

 Somogyi Anna polgármester 
 Marosi Ödön alpolgármester 
 Dr. Lóderer Alajos 
 Széplábi Ferenc és 
 Üregi Éva önkormányzati képviselők 

 Távolmaradt képviselők: 

 Juhász Ervin és 
 Magvas Antal önkormányzati képviselő 

 MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

 Polt Rita polgármester 
 Csabai Tibor  
 Dr. Király Lászlóné 
 Kozma László és 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 

 Távolmaradt képviselők: 

 Böröndi Ferenc alpolgármester és 
 György Anita önkormányzati képviselő 

MEGHÍVOTTAK:  

Dobosi Gergely mb. körjegyző  
Mayer Péter, Magyarpolány Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
Vidáné Varga Krisztina, Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Váradi Máténé, Kislőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
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A MEGHÍVOTTAK KÖZÜL MEGJELENT, ÉS MINDEN NAPIRENDI PONT 
TÁRGYALÁSÁNÁL JELEN VOLT:  

Dobosi Gergely mb. körjegyző  

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános, együttes képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy Kislőd 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 megjelent, és 2 távolmaradt képviselővel-, 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 megjelent, és 2 távolmaradt 
képviselővel határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános, együttes testületi ülést megnyitotta. 

Somogyi Anna polgármester javasolta, hogy a képviselő-testületek a meghívóban 
szereplő napirendi javaslatot fogadják el. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet 
elfogadta. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet 
elfogadta. 

Napirend: 

1.) Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával 
kapcsolatos kérdésekről. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 
Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívásával kapcsolatos kérdésekről. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 
Polt Rita polgármester 

Somogyi Anna polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé, a 
törvényességi felhívást felolvasta. (A törvényességi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) Előadta, hogy a Kormányhivatal indoka, hogy a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek 
legkésőbb a jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszűnését követő harminc napon 
belül pályázatot kell kiírnia az állás betöltésére, amit Magyarpolány és Kislőd községi 
Önkormányzatok Képviselő-testületei nem tettek meg. Dr. Szivák Péter körjegyző 
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jogviszonya ugyanis 2011. február 28-án szűnt meg, ez időpont óta a körjegyzői 
feladatokat helyettesítés keretein belül Városlőd és Csehbánya Községek körjegyzője, 
Dobosi Gergely látja el. Elmondta, hogy ez nem tévedés, illetve a nem jogszabályi 
előírások nem tudásából fakad, a háttérben több indok sorakozik. Az egyik indok a 
költségtakarékosság, mivel a helyettesítő körjegyző az előző körjegyző illetményének 
50%-át kapja, amely havi szinten körülbelül 220 ezer forint megtakarítást jelent az 
Önkormányzatoknak, míg a feladatot Dobosi Gergely körjegyző megfelelően ellátja. 
Másik indok az, hogy nyilvánvaló, hogy a Kormányzat az önkormányzati rendszert át 
akarja szervezni, arról azonban nincs információ, hogy hogyan, illetve ez miként érinti a 
jegyzői feladatokat. Nem lehet tudni, hogy a jegyzői státuszokat meg kívánják-e hagyni, 
ha igen, hogyan csoportosítják át a hatásköröket. Ha nagyobb lakosságszámú – például 
3-4.000 lakosú – körjegyzőségeket lenne szükséges létrehozni, akkor Magyarpolány és 
Kislőd községi Önkormányzatoknak társulni kellene más önkormányzatokkal, amely 
esetben ismét új körjegyzői pályázatot kellene kiírni. Annak pedig sok értelme nincs, 
hogy a Képviselő-testületek 1-2 hónapra, esetleg legfeljebb egy évre alkalmazzanak egy 
jegyzőt, ez ráadásul az esetleges megválasztott jegyzővel szemben sem korrekt, ha 
esetleg egy határozatlan idejű jogviszonyt hagy fel egy előre nem kiszámíthatóért. Ettől 
függetlenül a jogszabály előírja, így nincs mérlegelési lehetősége a Képviselő-
testületeknek, a pályázatot véleménye szerint ki kell írnia. 

Polt Rita polgármester előadta, hogy valóban nagy probléma, hogy a Képviselő-
testületeknek úgy kell döntést hozniuk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudnak az 
elkövetkezendő önkormányzati reformról, a körjegyzőségek jövőbeli támogatásáról, 
illetve a követendő előírásokról. Egy körjegyző rövid időn belüli kinevezése 
gyakorlatilag ugrás lenne a sötétbe, ami nem lenne túl jó ötlet, főként, ha egy ügyes, a 
feladat ellátására alkalmas jegyzőt találnának a Képviselő-testületek. Előadta, hogy 
véleménye szerint a Képviselő-testületek sokkal körültekintőbben és ésszerűbben 
tudnának dönteni, ha legalább az új, a Kormány állítása szerint ősszel elfogadásra kerülő 
önkormányzati törvény és a novemberben már olvasható költségvetési törvény 
ismeretében tárgyalhatnák a kérdést. Ezzel szemben természetesen a köztisztviselői 
törvény Kormányhivatal által megvilágított előírásait be kell tartani, és a körjegyzői 
pályázatot ki kell írni. Körjegyzőt kérdezte, hogy ütközik-e bármilyen jogszabályi 
rendelkezésbe, ha a Képviselő-testületek a körjegyzői pályázatot úgy írják ki, hogy 
annak benyújtási határideje az önkormányzati és költségvetési törvények elfogadásának 
várható ideje utánra, 2012, december 31-ére esik? 

Körjegyző válaszában elmondta, hogy ez nem ütközik jogszabályi előírásba. A 
problémát egyedül az jelentheti, hogy az önkormányzatoktól esetlegesen megvonják a 
körjegyzőség fenntartásáért adott normatív hozzájárulást, tekintettel arra, hogy az a 
kinevezett körjegyzővel nem rendelkező körjegyzőségeknek az előző körjegyző 
jogviszonyának megszűnését követő 6 hónap lejártával már nem jár. 

Somogyi Anna polgármester kérdezte, hogy e kérdésben történt-e egyeztetés a Magyar 
Államkincstárral? 

Polt Rita polgármester válaszában elmondta, hogy jogi állásfoglalást kért a Magyar 
Államkincstártól, azonban arra választ még nem kapott. Ebben leírta, hogy 
Magyarpolány és Kislőd községi Önkormányzatok Képviselő-testületei dr. Szivák Péter 
körjegyző kérésére közszolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel 2011. február 28. 
napjával megszüntették. A Képviselő-testületek ezt követően döntöttek arról, hogy a 
körjegyzői feladatok ellátására az új körjegyző kinevezéséig felkérik Városlőd és 
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Csehbánya Községek Körjegyzőjét. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 21. § (5) bekezdése értelmében másik jegyző helyettesítése céljából - a 
képviselőtestületek megállapodása alapján - a jegyző további egy közszolgálati 
jogviszonyt létesíthet. Az ismertetett jogszabályi rendelkezések értelmében az érintett 
Képviselő-testületek a helyettesítésről megállapodást kötöttek, és Városlőd és 
Csehbánya Községek körjegyzője, Dobosi Gergely Magyarpolány és Kislőd Községek 
Körjegyzőségénél 2011. március 1-jétől kinevezéssel határozott idejű közszolgálati 
jogviszonyt létesített. A fentiek értelmében a körjegyző Magyarpolány és Kislőd 
községi Önkormányzatoknál határozott időre kinevezett körjegyző (így az 
Önkormányzatoknak természetesen illetményfizetési kötelezettsége áll fenn), a 
körjegyzői feladatokat ellátja, ahogy Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 
is ellátja körjegyzőségi feladatokat. Az előzőek miatt kérte a Kincstárt, hogy foglaljon 
állást abban a kérdésben, hogy a fent vázolt esetben megilleti-e az Önkormányzatokat a 
költségvetési törvény 3. mellékletének 3. pontja szerinti normatív hozzájárulás. Kérte, 
hogy foglaljanak állást abban a kérdésben is, hogy amennyiben a normatív hozzájárulást 
megvonják, úgy megvonják-e az alap hozzájárulást is, vagy csak az ösztönzőt, hiszen az 
alap hozzájárulás a körjegyzőség működtetése után jár, nem a körjegyző után. Elmondta 
még, hogy amennyiben mindegyik hozzájárulást megvonják az önkormányzatoktól 
akkor sem járnak nagyon rosszul, hisz a helyettesítő körjegyző alkalmazásával 
megtakarított összeg körülbelül annyi, mint a hat hónap lejártát követően megvont 
normatíva összege. 

Somogyi Anna polgármester előadta, hogy egyetért Polt Rita polgármester 
javaslatával, és javasolta, hogy a Képviselő-testületek a körjegyzői pályázatot 2011. 
szeptember 1. napjától írják ki úgy, hogy a pályázatok benyújtási határideje 2011. 
december 31., a pályázatok elbírálásának határideje 2012. január 30. és az állás 
legkorábban 2012. február 1-jétől tölthető be. Az alábbi határozati javaslatot terjesztette 
a Képviselő-testületek elé: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Magyarpolány és Kislőd községek körjegyzője állás betöltésére az alábbi 
feltételek szerint: 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. 
8446 Kislőd, Hősök tere 1. 

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-ában valamint 
egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok és 
hatáskörök ellátása a körjegyzőség illetékességi területén.  
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A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A körjegyzőségi hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény és egyéb hatályos jogszabályok alapján a körjegyző feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal 
köztisztviselői felett.  

 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
megnevezése: Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége  

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, valamint a Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 
�         Büntetlen előélet, 
� Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles 

közigazgatási menedzseri képesítés,  
� Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, 
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
� Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási 

Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
� Jegyzői munkakörben szerzett legalább 3 év tapasztalat,  
�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
�         B kategóriás jogosítvány, saját személygépjármű  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
� Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkakörök, 

tevékenységek részletes leírását, 
�         a körjegyzői munka ellátására vonatkozó szakmai elképzelések 

bemutatása, 
�         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
�         iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének 

vállalásáról, 
� nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 

megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános 
ülésen történő tárgyalásához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. február 1. napjától tölthető be.  
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A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 30.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
� Postai úton, a pályázatnak Magyarpolány Község Önkormányzat címére 

történő megküldésével (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.). 
� Személyesen: Polt Rita polgármester, 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 

6.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Magyarpolány és Kislőd község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 
törvény által előírt minősített többséggel, együttes ülésen döntenek a körjegyző 
személyéről. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-
testületek érvénytelenné nyilvánítják, és nem értékelik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja – 2011. szeptember 1. 
�         www.magyarpolany.hu - 2011. szeptember 1. 
�         www.kislod.hu - 2011. szeptember 1. 
�         Önkormányzatok hirdetőtáblái (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6., 

8446 Kislőd, Hősök tere 1.) 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Somogyi Anna polgármester 

Határid ő: azonnal 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testületek a fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Magyarpolány és Kislőd községek körjegyzője állás betöltésére az alábbi 
feltételek szerint: 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  
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A munkavégzés helye: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. 
8446 Kislőd, Hősök tere 1. 

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-ában valamint 
egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok és 
hatáskörök ellátása a körjegyzőség illetékességi területén.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A körjegyzőségi hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény és egyéb hatályos jogszabályok alapján a körjegyző feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal 
köztisztviselői felett.  

 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
megnevezése: Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége  

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, valamint a Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 
�         Büntetlen előélet, 
� Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles 

közigazgatási menedzseri képesítés,  
� Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, 
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
� Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási 

Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
� Jegyzői munkakörben szerzett legalább 3 év tapasztalat,  
�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
�         B kategóriás jogosítvány, saját személygépjármű  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
� Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkakörök, 

tevékenységek részletes leírását, 
�         a körjegyzői munka ellátására vonatkozó szakmai elképzelések 

bemutatása, 
�         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
�         iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 
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� nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról, 

� nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 
megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános 
ülésen történő tárgyalásához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. február 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 30.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
� Postai úton, a pályázatnak Magyarpolány Község Önkormányzat címére 

történő megküldésével (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.). 
� Személyesen: Polt Rita polgármester, 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 

6.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Magyarpolány és Kislőd község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 
törvény által előírt minősített többséggel, együttes ülésen döntenek a körjegyző 
személyéről. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-
testületek érvénytelenné nyilvánítják, és nem értékelik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja – 2011. szeptember 1. 
�         www.magyarpolany.hu - 2011. szeptember 1. 
�         www.kislod.hu - 2011. szeptember 1. 
�         Önkormányzatok hirdetőtáblái (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6., 

8446 Kislőd, Hősök tere 1.) 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Somogyi Anna polgármester 

Határid ő: azonnal 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. 
(VIII. 1.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Magyarpolány és Kislőd községek körjegyzője állás betöltésére az alábbi 
feltételek szerint: 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. 
8446 Kislőd, Hősök tere 1. 

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-ában valamint 
egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok és 
hatáskörök ellátása a körjegyzőség illetékességi területén.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A körjegyzőségi hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény és egyéb hatályos jogszabályok alapján a körjegyző feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal 
köztisztviselői felett.  

 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
megnevezése: Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége  

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, valamint a Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 
�         Büntetlen előélet, 
� Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles 

közigazgatási menedzseri képesítés,  
� Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, 
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
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� Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási 
Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
� Jegyzői munkakörben szerzett legalább 3 év tapasztalat,  
�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
�         B kategóriás jogosítvány, saját személygépjármű  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
� Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkakörök, 

tevékenységek részletes leírását, 
�         a körjegyzői munka ellátására vonatkozó szakmai elképzelések 

bemutatása, 
�         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
�         iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének 

vállalásáról, 
� nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 

megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános 
ülésen történő tárgyalásához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. február 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 30.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
� Postai úton, a pályázatnak Magyarpolány Község Önkormányzat címére 

történő megküldésével (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.). 
� Személyesen: Polt Rita polgármester, 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 

6.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Magyarpolány és Kislőd község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 
törvény által előírt minősített többséggel, együttes ülésen döntenek a körjegyző 
személyéről. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-
testületek érvénytelenné nyilvánítják, és nem értékelik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja – 2011. szeptember 1. 
�         www.magyarpolany.hu - 2011. szeptember 1. 
�         www.kislod.hu - 2011. szeptember 1. 
�         Önkormányzatok hirdetőtáblái (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6., 

8446 Kislőd, Hősök tere 1.) 
 
 



11 
 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Somogyi Anna polgármester a 
Képviselő-testületek rendkívüli, nyilvános együttes ülését 17.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Somogyi Anna Polt Rita 
 polgármester polgármester 
 
 
 
 

Dobosi Gergely 
mb. körjegyző 

 

 

 


