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Szám: M.113-5/2011. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány és Kislőd Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 
2011. február 23-án 16 óra 30 perckor kezdődő rendkívüli együttes, zárt 
üléséről. 

 
Az ülés helye: Faluház, Magyarpolány (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.) 

Jelen vannak:  

 
MAGYARPOLÁNY 

 Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc képviselő 
 Csabai Tibor képviselő 
 György Anita képviselő 
 

Igazoltan távol maradt: 

 Dr. Király Lászlóné képviselő 
 Kozma László képviselő 

Dr. Paksi Zoltán képviselő 
 
KIDLŐD 
 
 Somogyi Anna polgármester 
 Dr. Lóderer Alajos képviselő  
 Magvas Antal képviselő  
 Marosi Ödön képviselő 
 Széplábi Ferenc képviselő 
 Üregi Éva képviselő 

Igazoltan távol maradt: 

 Juhász Ervin képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyző 
 
Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületek tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai közül az ülésen 4 fő, Kislőd Község 
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Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai közül 6 fő van jelen, az ülés határozatképes, így 
azt megnyitom. 
Megkérdezem mindkét Képviselő-testület tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatban van 
kérdésük, észrevételük, esetleg szeretné valaki a napirendet kiegészíteni?  Szeretném, ha 
döntenénk a Péter következő körjegyző kinevezéséig történő helyettesítéséről.  
Amennyiben a meghívóban lévő napirendi pontokkal, valamint az általam tett kiegészítéssel  
egyetértetek, szavazzunk a napirend elfogadásáról!  

Megállapítom, hogy a magyarpolányi Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, a kislődi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Napirend: 
 
 

1.)  dr. Szivák Péter körjegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetése.  
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 

 
2.) A Körjegyző helyettesítése. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

dr. Szivák Péter körjegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetése. 
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 

dr. Szivák Péter körjegyző: 
Kérelmemben leírtam, hogy munkahely váltás miatt kérelmeztem közszolgálati jogviszonyom 
közös megegyezéssel történ megszüntetését 2011. február 27. napjától. 

Böröndi Ferenc képviselő 
Nem lenne célszerűbb hó végével megszüntetni a jogviszonyt? 

dr. Szivák Péter körjegyző: 
Az lenne, de a jövőbeni munkáltatóm kérte, hogy február 28-án már ott kezdjek. 

Somogyi Anna polgármester: 
Úgy gondolom, hogy meg kell adni a lehetőséget az embereknek karrierjük építésében. Nagyon 
örülök annak, hogy az elmúlt három évet együtt tölthettük. Sok sikert kívánok neked új 
munkahelyeden.  

Polt Rita polgármester: 
Nem örülök neki, hogy a Péter elmegy tőlünk, de a kérését tudomásul veszem, és javaslom, 
hogy közszolgálati jogviszonyát a kért időponttól közös megegyezéssel szüntessük meg.  

Aki egyetért a javaslatommal, kérem emelje fel a kezét! 

A magyarpolányi Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011. (II.23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a köztisztviselő jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
15. § (2) a.) pontja alapján dr. Szivák Péter körjegyző közszolgálati 
jogviszonyát kérelmére 2011. február 27. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. 

A Képviselő-testület felkéri Polt Rita polgármestert, hogy a 
közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határid ő: 2011. február 27. 
Felelős: Polt Rita polgármester 
 

A kislődi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta. 

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. 
(II. 23.) számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a köztisztviselő jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. 
§ (2) a.) pontja alapján dr. Szivák Péter körjegyző közszolgálati 
jogviszonyát kérelmére 2011. február 27. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. 

A Képviselő-testület felkéri Polt Rita polgármestert, hogy a 
közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ő: 2011. február 27. 
Felelős: Somogyi Anna polgármester 
 

2. Napirendi pont: 

A Körjegyző helyettesítése. 
Előadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A következő kinevezett Körjegyző kiválasztásáig is gondoskodnunk kell a Körjegyzőség 
vezetéséről. E helyzet megoldása érdekében a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
lehetővé teszi, hogy a jegyző másik jegyző helyettesítése céljából további egy közszolgálati 
jogviszonyt létesítsen. E lehetőséget kihasználva felvettem a kapcsolatot Városlőd és 
Csehbánya községek körjegyzőjével, Dobosi Gergellyel, hogy vállalná-e a helyettesítést. Az őt 
foglalkoztató testületek tegnapi együttes ülésükön hozzájárultak ahhoz, hogy Gergely nálunk is 
ellássa a körjegyzői feladatokat. 

Amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra bocsátom a kérdést! 
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Aki egyetért azzal, hogy a 2011. március 1. napjától a következő körjegyző kinevezéséig Dobosi 
Gergelyt, Városlőd és Csehbánya községek Körjegyzőjét bízzuk meg a körjegyzői feladatok 
ellátásával, kérem emelje fel a kezét! 

A magyarpolányi Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2011. (II. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a körjegyző feladatok ellátásával 2011. március 1. napjától a 
következő körjegyző kinevezéséig bruttó 157.000 Ft illetményért 
megbízza Dobosi Gergelyt, Városlőd és Csehbánya községek 
körjegyzőjét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (5) 
bekezdése szerint a körjegyző helyettesítéséről szóló megállapodást 
aláírja. 

Határid ő: 2011. március 1. 
Felelős: Polt Rita polgármester 

A kislődi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta. 

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. 
(II. 23.) számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
körjegyző feladatok ellátásával 2011. március 1. napjától a következő 
körjegyző kinevezéséig bruttó 157.000 Ft illetményért megbízza Dobosi 
Gergelyt, Városlőd és Csehbánya községek körjegyzőjét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (5) 
bekezdése szerint a körjegyző helyettesítéséről szóló megállapodást 
aláírja. 

Határid ő: 2011. március 1. 
Felelős: Somogyi Anna polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm mindkét Képviselő-testület tagjainak, hogy a mai együttes ülésen megjelentek, 
ezennel az együttes testületi ülést bezárom. (16.50.) 

Magyarpolány, 2011. február 25. 
 
 
 
 
   Polt Rita     Somogyi Anna 
                 polgármester         polgármester 
 

dr. Szivák Péter 
 körjegyző 


