
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott 
nyílt ülésének 

a. napirendje 
b. jegyzőkönyve
c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok 
d. rendeletek: - 

Ügyiratszám:

Határozatok:

- 5/2011.  (I.10.)  számú határozat:  A jegyzői  pályázat  kapcsán benyújtott  pályázók 
személyesen meghallgatása ügyében döntés meghozatala. 

- 6/2011. (I.10.) számú határozat: Tömödiné Dr. Ilyés Katalin jegyzői pályázatának 
elutasítása 

- 7/2011.  (I.10.)  számú határozat: Dr.  Kádár  László  Levente  jegyzői  pályázatának 
elutasítása

- 8/2011. (I.10.) számú határozat: Dr. Suba Tamás jegyzői pályázatának elutasítása
- 9/2011. (I.10.) számú határozat: Dr. Szabó Róbert jegyzői pályázatának elutasítása
- 10/2011. (I.10.) számú határozat: Vincze Andrea jegyzői pályázatának elutasítása
- 11/2011.  (I.10.)  számú  határozat: Dr.  Kiss  László  Zoltán  jegyzői  pályázatának 

elutasítása
- 12/2011. (I.10.) számú határozat: Juhász Péter jegyzői kinevezése 
- 13/2011.  (I.10.)  számú  határozat:  Könyvvizsgáló  megbízására  kiírt  pályázat 

visszavonása 
- 14/2011. (I.10.) számú határozat: 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

Rendeletek: - 

NAPIRENDI PONT:     

1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

2. Könyvvizsgáló pályázat kiírásának visszavonása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

3. Egyebek

Monostorpályi, 2011. január 10. 

SZABÓ JÓZSEF PETRUCZ SÁNDOR 
Polgármester Bihartorda Község Jegyzője 
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J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2011. január 10-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 
nyílt üléséről

Jelen vannak: Szabó József polgármester
Basa Attila alpolgármester
Berényi Attiláné, Gyügyei Ernő, Nyilas József, Sápiné Molnár Edit, 

                 Dr. Varga Zoltán képviselők. 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: Petrucz Sándor Bihartorda község jegyzője

Szabó József polgármester
Köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  képviselő-testületi  ülés  határozatképes, 
minden megválasztott képviselő (7 fő) jelen van az ülésen. 

Javaslatot tesz a meghívóban is közölt napirendre és az alábbiakra: 

Napirendi pontok:

1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

2. Könyvvizsgáló pályázat kiírásának visszavonása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

3. Egyebek

Dr. Varga Zoltán képviselő
Egyebekben miről lesz szó? 
Indítványoznám,  Vágó  Józsefné  Gondozási  Központ  vezetői  státuszával  kapcsolatosan 
kérdést szeretnék benyújtani.

Szabó József polgármester 
Az önkormányzat  2011.  évi  belső  ellenőrzési  tervét  határozatban  fogadta  el  a  képviselő-
testület,  javaslatot szeretnék adni, hogy mire terjedjen ki az ellenőrzés, ehhez módosítással 
szeretnék élni. 

Aki az ismertetett napirendet az elhangzott javaslattal elfogadja, kérem szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadta  az  ülés  napirendjét  az 
elhangzott javaslat alapján.

1. napirendi pont: Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos 
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester
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Az  1.  napirendi  pont  tárgyalásához,  a  Jegyzői  munkakör  betöltésére  beadott  pályázatok 
elbírálásához 7 fő jelezte  pályázatában,  hogy nyílt  ülés keretében hozzájárul  pályázatának 
elbírálásához. A sorrend a beérkezés sorrendjében állt össze.
A beérkezett  pályamunkák során 4-en voltak zárt  ülés keretében, összesen 11 pályamunka 
érkezett. Tehát azokról van szó, akik a pályázatukban is hozzájárultak a nyílt ülés keretében 
való elbíráláshoz. Személy szerint egy megfeleltet találtam, Juhász Péter pályamunkáját. Az 
nem  jelenti  azt,  hogy  a  többiekről  ne  lehessen  beszélni,  szavazni,  véleményt  mondani. 
Mindenki elolvasta, megnézhette írásban nem jelezte senki sem szándékát. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Mielőtt a napirendet tárgyalnánk, kérem polgármester urat, elsősorban mondjon egy pár szót 
hogy történt 2 évvel ezelőtt a jegyzői kinevezés, vannak akik nem tudják, van-e lehetőség 
meghívjunk a 7 főből embereket személyes meghallgatásra?

Szabó József polgármester
Két évvel ezelőtt is több mint 12 pályázó nyújtotta be jegyzői pályázatát, és 3 főt választott a 
testület személyes meghallgatásra, de csak 2 fő jelent meg, ebből lett kiválasztva 1 jelölt.
Jelenleg  11  fő  nyújtott  be  pályázatot,  igazából  2  főt  találtam alkalmasnak,  ha  a  többség 
egyetért, nem kizáró ok, miért ne lehetne?

Dr. Varga Zoltán képviselő
Vita indítóként tettem meg javaslatom, mert 5 fő alkalmasságát nem szűkíteném le egyre. Pl. 
Dr. Kádár László Levente, Dr. Suba Tamás, Dr. Kiss László Zoltán, Dr, Szabó Róbert, és 
Juhász Péter. 
Őket mindenképpen alkalmasnak tartom bizonyos pontokban formai kitételeket figyelembe 
véve. Azonban ezek az emberek alkalmatlanná lettek nyilvánítva, nem megfelelően nyújtottak 
be dokumentumokat,  stb. Nyilatkozni  kellett  vagyonnyilatkozat tételi  kötelezettségének,  ez 
kötelessége nem kívánság műsor. Jogszabály előírja, természetes. Valóban nem volt benne a 
pályázatban. Aki azonban három szakvizsgával rendelkezik, jogász szakközgazdász, stb. 2 év 
szakmai  gyakorlat  bőven meg volt  Kádár  László  Leventénél,  azonban az önéletrajza  nem 
tudom miért hiányos az ő tekintetében. Nyilván emiatt fogjuk kizárni. 

Szabó József polgármester
A pályázati  kiírásban egyértelműen megvoltak  a  feltételek.  Nincs lehetőség hiánypótlásra, 
nekik kellett volna csatolni. Nem ők alkalmatlanok, csak a pályázatuk. Ha megfelelő módon 
nyújtják be, de azt hiszem, ha egy nem túl bonyolult pályázati kiírásnak sem tud eleget tenni, 
akkor  nincs  miről  beszélnünk.  Dr.  Kiss  László  Levente  szakmai  elképzelésében  volt 
számomra elfogadhatatlan. 

Szabó József polgármester
Ahogy összehasonlítottam a pályázatokat, akár a Juhász Péterével, igazából másfél oldalban 
megkaptuk általános felsorolással, leírták, nem dolgozták ki alaposan a pályamunkájukat. 

Dr.Varga Zoltán képviselő
Meg kell hívni őket és mondják el. 

Berényi Attiláné képviselő
Ha ez nem elég lehetőség lenne meghívni és biztosítani részükre, hogy részletesen kifejtsék, 
lehetőség lenne meghallgatni, és személyes ismeretségre.
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Szabó József polgármester
Dr.  Kiss  László  Zoltán  pályázatában  szakmai  elképzelését  tükrözi,  mi  az  ami  részére 
elfogadható?
Dr. Varga Zoltán László
Az utolsó két bekezdés kivételével mind.

Szabó József polgármester
Nem látom benne továbbra sem amit a pár sorban leirt, talán egy mondat amit kollégáktól 
precizitást  vár  el,  ügyféli  jogok,  stb.  Ez  nem  elvárás,  Ha  ennyi  is  elég  lenne  bárhol  is 
meghirdethettük volna az állást. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Nem érdemelnék meg, hogy meghívjuk és kifejthessék bővebben?

Szabó József polgármester
Szavazásra teszem, és ha a testület úgy dönt, meghívhatjuk akinek más javaslata van azért 
vagyunk itt, hogy mind a 7 emberről beszéljünk. 
Vincze  Andrea,  Dr.  Kis  László  pályázatából  hiányoltam  bizonyos  dolgokat,  ami  miatt  a 
pályázat számomra nem elfogadható. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Továbbra is azt mondom, hogy ilyen formában nem jegyzőt választunk, hanem pályázatot. 
Dr. Kiss Zoltán László és Juhász Péter pályázata elfogadható számomra, legfeljebb akinek 
konkrét feltétel miatt nem felel meg a Vincze Andrea, akinek a két év szakmai gyakorlata 
hiányzik. Formai és szakmai elképzelések taglalásánál is különbségek vannak, van aki másfél 
oldalon írja le, van aki több oldalon keresztül.

Szabó József polgármester
Például Dr. Kiss László és Juhász Péter esetében.

Sápiné Molnár Edit képviselő  
Három bekezdésben látható Dr. Kiss László pályázatában, 3 bekezdés összefoglalja a szakmai 
munkáról  szóló elképzelését.  Valóban vannak olyan kritériumok,  ahol mindenen meg kell 
felelni. Aki nem felelt meg, annak maga a pályázatunk sem alkalmas. Erről vitatkozni meddő 
dolog. Juhász Péter jelenlegi megbízott jegyző munkája azért győzött meg, mert 21 oldalon 
ismertetett meg a jegyzői munkával. 10 éve vagyok napi kapcsolatban az önkormányzattal, 
ilyen részletességgel nem is tudtam, hogy milyen hatásköre van egy jegyzőnek. Igazából saját 
érzelmi hozzáállásomat szeretném hozzá tenni. Jegyzők jöttek-mentek elmúlt években. Nem 
akarok megbántani senkit, Szabó Gyula jegyzővel emberi és szakmai szempontból nem volt 
bajom.  Azt  azonban  elmondhatom,  hogy  még  a  gombostűre  is  vigyáztunk  mert  nem 
költhettünk. A következőnél sem volt jobb a helyzet Azt várom el ettől a falu vezetésétől, 
hogy  egyszer  s  mindenkorra  lássunk  valamint  ne  csak  a  környező  községekben  lássunk 
fejlődést!  Egy  jegyző  magáénak  lássa  a  falut.  Faluhoz  és  jegyzői  munkához  is  az  az 
elvárásom,  érezze  magáénak.  Nem érdekel  hogy  hívják,  de  a   21  oldalon  leírtak  jobban 
meggyőztek, mint aki 3 bekezdésen leírta. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Igazából papír mindent elbír. Bárki bármit elbír, nem pótolja a személyes találkozást. A 21 
oldalas pályázat meggyőzött arról, hogy jártas a jogszabályokban, jegyző volt természetesen. 
Hiányoltam bizonyos dolgokat belőle. Elolvastam, internetes oldalról sok minden letölthető 
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ugyanaz. Táblázatos formában megfelelő. A kormány rendelet fajtái ugyanazok gyakorlatilag 
ki  vannak  másolva.  Kb.  negyedórás,  a  google-be  bepötyögött  dolgot,  részinformációt 
tartalmaz.  Ennek ellenére  alkalmasnak tartom semmi bajom vele,  munkájával  is,  precízen 
előkészített dolgok voltak, ugyan olyan értékesnek tartom mint a többit. Ha valaki nem jelöli 
meg  a  forrást  formailag  alkalmatlan.  Ugyan  úgy,  mint  a  vagyonnyilatkozat  tételi 
kötelezettséget.

Sápiné Molnár Edit képviselő
A törvényeket nem mi alkotjuk. Én az óvodával kapcsolatos dolgokat ismerem, az óvodásra 
vonatkozó dolgokat oda írom. Juhász Péter megismertetett velünk egy szakmai munkát.

Szabó József polgármester 
Törvény  nem  volt  idézve,  kötelezve.  Eddigi  munkáját  illetően  azt  tapasztaltam,  és  a 
képviselők is, megismerték, Juhász Pétert, próbálja a törvényt betartani, tudom, éjszakánként 
küldözgeti az anyagokat. Juhász Péternek valóban az élete a közigazgatás, azt hogy jegyző 
legyen, itt lakik, szereti a települést, mindenképpen jól jár vele a falu, azt láttam rajta, hogy 
mindent  megtesz  azért,  hogy a település  fejlődhessen.  Rajta  nem fog múlni  minden mást 
nekünk kell hozzátenni. Ez a véleményem. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Ebből az derült ki, és amit a legfontosabbnak tartod, személyes együttdolgozásodat kívánod 
vele.  Normális  dolog.  Kivel  szeretnél  együtt  dolgozni?  Legalább  olyan  fontos  egy 
képviselőnek is. Ezt még az után is ki lehet jelenteni, de azt azért fenntartom, hogy azt a 4-5 
embernek  személyes  találkozást  biztosítani  kellett  volna.  Ebből  az  derül  ki,  hogy  előre 
eldöntjük. 

Szabó József polgármester 
Juhász  Péternek  mindenképpen  előnye  van  a  többiekkel  szemben,  hogy  másfél  hónapja 
dolgozik  velünk,  akkor  tudnánk összehasonlítani,  ha  lehetőséget  adnánk rá.  Erre  azonban 
mindenki tudja nincs lehetőség. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Azt  a  másfél  havi  gyakorlatot  kihasználva,  az  önkormányzat  erősségéről,  gyengeségéről 
írhatott  volna, esetleg a változtatásokról, ezeket  hiányolom , mert ha ezt látnám, abszolút 
meggyőzött  volna,  ezt  azonban  nem tette  meg.  Miben szeretne  változtatni,  újra  jönnek a 
törvények kimásolása, stb.

Szabó József polgármester
Igazából  Juhász  Péter  megkérdezte  tőlem,  mennyiben  építheti  be  a  pályamunkájába,  amit 
látott. Én kértem tőle, hogy ne tegye, így korrektül el lehessen bírálni, mindazt figyelembe 
véve – ne legyen ebből úgy előnye, amit mások értelemszerűen nem tudnak elérni. Csupán 
azért, hogy egyformán el lehessen bírálni, ne írjon olyat csak azért mert itt dolgozik. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő
Ez részemről aggályos, mit írjon mit ne egy pályázatban, előtte megkérte.

Szabó József polgármester
Szerintem ez csak jó,  hogy olyan dolgokat  nem írt  ami miatt  előnyt élvezne a többiekkel 
szemben.
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Berényi Attiláné képviselő
Akkor miért  nem lehet  a  személyes  kontaktusra  lehetőséget  adni? A táblázat  szerint  amit 
megkaptunk miért felel- nem felel meg.
Előző  jegyző  szakmai  jogi,  szakközgazdász  végzettsége  volt,  szakmai  szempontból 
visszalépés van, jogi végzettségű szakember látta el ezt a feladatot. Szakmai gyakorlat, stb. 
Jegyzőnek  kell  törvényességet  képviselni.  Nem  vetem  el  a  pályázatát,  a  pályázatok 
lehetőséget adnak arra, hogy meg lehetne hallgatni,  akik a nyílt  ülés keretében vállalták a 
pályázatuk elbírálását. 

Szabó József polgármester
Ezt  csak  ahhoz  tudnám hasonlítani,  hogy jogosítványa  is  sok  mindenkinek  van,  és  autót 
vezetni sem mindenki egyformán tud, sőt. Jogi végzettség? Kérdés mennyire tudja használni. 
Kár  lenne  hasonlítgatni.  Visszalépés?  Miben?  Kisebb  kvalifitású?  Szerintem  a  munka  az 
érdekes, és a hozzá állás.
Szavazást  kell  tartani  a  pályamunkák  közül  kit  tartunk  alkalmasnak  arra,  hogy szóban is 
meghallgassunk?

Felteszem a kérdést a képviselő-testület felé, a 7 jelölt közül kíván-e szóbeli meghallgatást 
tartani bárkivel is?

Szavazás

2  fő  igen,  5  fő  nem  szavazattal  nem  támogatja  a  benyújtott  pályázókkal  a  személyes 
meghallgatást. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
5/2011. (I. 10.) számú

Határozata
A Képviselő-Testület

Nem támogatja, hogy a jegyzői pályázat kapcsán benyújtott pályázókat személyesen 
meghallgassa. 

Szabó József polgármester 
Most  pedig  a  beérkezett  7  pályázó  pályamunkáját  kell  megszavazni  egyesével,  hogy  kit 
támogat jegyzői munkakör betöltésére.

Dr. Varga Zoltán képviselő
Nem kívánok a szavazásban részt venni személyes meghallgatás nélkül.

Berényi Attiláné képviselő
Szintén nem kíván élni szavazási jogával.

Szabó József polgármester
A bejelentést tudomásul vettem.

Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  Tömöriné  Dr.  Ilyés  Katalin  által  benyújtott 
pályázatot  elfogadja,  és  őt  jegyzői  munkakör  betöltésére  javasolja,  kézfelnyújtással 
szavazzon.
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Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testületből 5 fő nem támogatta (2 fő nem kívánt szavazni) 
Tömöriné Dr. Ilyés Katalin pályázatát, a képviselő-testület meghozta az alábbi határozatát: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
6/2011. (I. 10.) számú

Határozata
A Képviselő-Testület

1. Tömöriné  Dr.  Ilyés  Katalin  (lakcím:  4032  Debrecen,  Csanak  u.  14.  I/5.,  szül.: 
Debrecen, 1983. június 4., an.: Andrási Katalin) Monostorpályi Jegyzői munkakörére 
benyújtott  pályázatát  nem támogatja,  így Monostorpályiban jegyzőnek nem kívánja 
kinevezni és nem kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban ismertetett pályázató pályázatának anyagát 
juttassa vissza a pályázó részére.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó József polgármester 
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  Dr.  Kádár  László  Levente  által  benyújtott 
pályázatot  elfogadja,  és  őt  jegyzői  munkakör  betöltésére  javasolja,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testületből 5 fő nem támogatta (2 fő nem kívánt szavazni) 
Dr. Kádár László Levente pályázatát. A képviselő-testület meghozta az alábbi határozatát: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
7/2011. (I. 10.) számú

Határozata
A Képviselő-Testület

1. Dr.  Kádár  László  Levente  (lakcím:  4033 Debrecen,  György u.  18.,  szül.:  Szentes, 
1980.  augusztus 28.,  an.:  Csaba Márta  Klára)  Monostorpályi  Jegyzői  munkakörére 
benyújtott  pályázatát  nem támogatja,  így Monostorpályiban jegyzőnek nem kívánja 
kinevezni és nem kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban ismertetett pályázató pályázatának anyagát 
juttassa vissza a pályázó részére.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó József polgármester 
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  Dr.  Suba  Tamás által  benyújtott  pályázatot 
elfogadja, és őt jegyzői munkakör betöltésére javasolja, kézfelnyújtással szavazzon.
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Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testületből  5 fő nem támogatta (2 fő nem kívánt szavazni) 
Dr. Suba Tamás pályázatát. A képviselő-testület meghozta az alábbi határozatát: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
8/2011. (I. 10.) számú

Határozata
A Képviselő-Testület

1. Dr. Suba Tamás (lakcím: 4028 Debrecen, Izsó u. 30., szül.: Debrecen II. 1974. május 
17.  sz.,  an.:  Nánássy  Erzsébet)  Monostorpályi  Jegyzői  munkakörére  benyújtott 
pályázatát nem támogatja, így Monostorpályiban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és 
nem kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban ismertetett pályázató pályázatának anyagát 
juttassa vissza a pályázó részére.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó József polgármester 
Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  Dr.  Szabó  Róbert  által  benyújtott  pályázatot 
elfogadja, és őt jegyzői munkakör betöltésére javasolja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testületből  5 fő nem támogatta (2 fő nem kívánt szavazni) 
Dr. Szabó Róbert pályázatát. A képviselő-testület meghozta az alábbi határozatát:

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
9/2011. (I. 10.) számú

Határozata
A Képviselő-Testület

1. Dr.  Szabó  Róbert  (lakcím:  4031 Debrecen,  István  út  124.,  szül.:  Debrecen,  1971. 
augusztus  22.,  an.:  Bőde  Zsófia)  Monostorpályi  Jegyzői  munkakörére  benyújtott 
pályázatát nem támogatja, így Monostorpályiban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és 
nem kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban ismertetett pályázató pályázatának anyagát 
juttassa vissza pályázó részére.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó József polgármester 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki Vincze Andrea Erika által benyújtott pályázatot 
elfogadja, és őt jegyzői munkakör betöltésére javasolja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás
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Megállapítom, hogy a képviselő-testületből  5 fő nem támogatta (2 fő nem kívánt szavazni) 
Vincze Andrea Erika pályázatát. A képviselő-testület meghozta az alábbi határozatát: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
10/2011. (I. 10.) számú

Határozata
A Képviselő-Testület

1. Vincze  Andrea  (lakcím:  4177  Földes,  Kállai  u.  8.,  szül.:  Berettyóújfalu,  1986. 
november  04.,  an.:  Jámbor  Erika)  Monostorpályi  Jegyzői  munkakörére  benyújtott 
pályázatát nem támogatja, így Monostorpályiban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és 
nem kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban ismertetett pályázató pályázatának anyagát 
juttassa vissza a pályázó részére.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó József polgármester 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki Dr. Kiss László Zoltán által benyújtott pályázatot 
elfogadja, és őt jegyzői munkakör betöltésére javasolja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testületből  5 fő nem támogatta (2 fő nem kívánt szavazni) 
Dr. Kiss László Zoltán pályázatát. A képviselő-testület meghozta az alábbi határozatát:

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
11/2011. (I. 10.) számú

Határozata
A Képviselő-Testület

1. Dr. Kiss László Zoltán (lakcím: 4033 Debrecen, Huszár Gál utca 8., szül.: Debrecen, 
1982. január 11., an.: Lakatos Irén) Monostorpályi Jegyzői munkakörére benyújtott 
pályázatát nem támogatja, így Monostorpályiban jegyzőnek nem kívánja kinevezni és 
nem kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban ismertetett pályázató pályázatának anyagát 
juttassa visszaa pályázó részére.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó József polgármester 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki Juhász Péter által benyújtott pályázatot elfogadja, 
és őt jegyzői munkakör betöltésére javasolja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testületből  5 fő igen szavazattal (2 fő nem kívánt szavazni), 
támogatta  Juhász Péter  jegyzői  állás  betöltésére benyújtott  pályázatát.  A képviselő-testület 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatát.
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Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

    12/2011.(I.10.) számú 
       határozata

A képviselő-testület 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvény (továbbiakban Ktv.) 8. § (1) 
bekezdése és a 10. § (1) bekezdése alapján

1. Juhász Pétert (lakcím: 4275 Monostorpályi, József A. u. 1/b., szül.: Ózd, 1978. október 
29., an.: Posta Erzsébet) Monostorpályi Község Jegyzőjének kinevezi a Monostorpályi 
Jegyzői munkakörének betöltésére 2011. január 17. napjával, a kinevezéstől számított 
3 hónapig terjedő próbaidő kitöltésével.

2. A  Ktv.  45.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  bruttó  havi  alapilletményét  az 
illetményalap (38.650 Ft ) 6,26 szorosában, azaz bruttó 241.563 Ft/hó-ban, a Ktv. 46. 
§  (4)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  bruttó  havi  illetmény-pótlékát  a  bruttó 
alapilletményének 10 %-ában, azaz bruttó 24.156 Ft/hó-ban állapítja meg.
Ennek alapján az összes bérjellegű járandósága (alapilletmény és az illetménypótlék) 
100 Ft-ra kerekítve bruttó 265.700 Ft/hó összegben kerül meghatározásra.

 
3. Felkéri  a  polgármestert  a  jegyzői  kinevezés  és  a  jegyzői  munkakör  betöltésére 

vonatkozó valamennyi dokumentum aláírására, valamint a Magyar Államkincstárhoz 
történő bejelentés megtételére.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Könyvvizsgáló pályázat kiírásának visszavonása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester 
A 2010. december 27-i képviselő-testületi ülésen hoztunk egy döntést, hogy könyvvizsgálót 
kell alkalmazni, mivel 300 M Ft felett van a költségvetési főösszege az önkormányzatnak, 
valamint  hitelállománnyal  rendelkezünk.  Az  önkormányzat  decemberi  gazdálkodása  arról 
szólt, hogy próbáljunk számlákat visszatartani, hitelt visszafizetni. A hitelünket december 29-
én vissza tudtuk fizetni a 12.435 E Ft-ot, utána 68 E Ft kamat kezelési költséget számítottak 
fel. Így tehát okafogyottá vált a pályázati kiírásunk. Emiatt javaslom, - ezzel pénzt tudjunk 
megtakarítani,  -  vonjuk  vissza  a  könyvvizsgálói  pályázat  kiírásával  kapcsolatos 
határozatunkat.

Aki  egyetért  a  könyvvizsgálói  pályázat  kiírásának  visszavonásával,  kézfelnyújtással 
szavazzon. 

Szavazás 

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta  a 
javaslatot, meghozta az alábbi határozatát. 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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    13/2011.(I.10.) számú 
       határozata

A képviselő-testület 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  92/A.  §  (2)  bekezdésében 
foglaltakra hivatkozással

1. A 2010. december 27. napján hozott 88/2010. (XII.27.) számú határozatát visszavonja, 
tekintettel  arra,  hogy 2010.  december  31.  napját  figyelembe  véve hitelállománnyal 
nem rendelkezik,  így könyvvizsgálót nem kíván alkalmazni a 2011-es költségvetési 
évben.

2. Felkéri a jegyzőt arra, hogy mivel a könyvvizsgáló alkalmazása már nem kötelező a 
2011-es  költségvetési  évben,  ezért  a  www.monostorpalyi.hu oldalon  közzétett 
könyvvizsgálói pályázat közzétételének megszüntetéséről gondoskodjon.
Felelős: a jegyző
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Egyebek

Dr. Varga Zoltán képviselő
Vágó  Józsefné  vezetői  státuszával  kapcsolatosan  a  lakosság  köréből  többen  kérdéseket 
tesznek fel. Ilyenek, hogy az Idősek Otthonának vezetői megbízásának visszavonására kerül-e 
sor, kinek a kompetenciája ez, munkáltatói jogkörében, képviselői testülethez ? 
Azt  hiszem ezt  illik  indokolni,  erről  nem tudunk semmit.  Kérem polgármester  urat,  hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet ezzel kapcsolatosan.

Szabó József polgármester 
Történt egy megbeszélés 2011. január 3-án a Polgármesteri Hivatalban, ahol jelen volt Vágó 
Józsefné, Kontor Istvánné, Juhász Péter jegyző és Basa Attila alpolgármester is. Arról is tud 
mindenki, hogy volt egy ominózus esetünk ügyészségi vizsgálat is történt. Ebben a témában 
volt egy szembesítés, valóban dolgozót utasított Vágó Józsefné az aláírásra? Ezt a tényt ott 
mindannyiunk előtt elismerte és megkérdeztem, hogy volt-e más eset is, és azt is elismerte, 
hogy nem ez volt az egyetlen. Akkor ajánlottam fel részére a közös megegyezéssel történő 
munkaviszony megszüntetést, vagy fegyelmi eljárás legyen-e ellene?Akkor abban egyeztünk 
meg, hogy aznap délután két órakor bejön és megbeszéljük. Ekkor ment el táppénzre. Január 
3-án 2 óra után pár perccel telefonon hívott, jelezte hogy nem tud jönni, mert táppénzen van. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Mi indokolja Vágó Józsefné munkaviszonyának megszüntetését, milyen hibákat követett el?

Szabó József polgármester
Nem egy ilyen eset volt, melyet el is ismert, több eset is volt.  Jegyző és alpolgármester előtt 
ismerte el. 
Berényi Attiláné képviselő
Az az ügy ami előző ciklusban indult, nem zárult le?

Szabó József polgármester
Ügyészség  hozott  elmarasztaló  határozatot,  a  képviselő-testületet  erről  nem  tájékoztatták. 
Önkormányzati szinten lezárult.

Dr. Varga Zoltán képviselő
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Én úgy tudom, hogy volt szó az ügy lezárásáról, azonban nem ért senkit kár, polgármester és a 
képviselő-testület nem tartotta szükségessé a felelősségre vonást.
2011-ben miért szükséges?

Szabó József polgármester
Úgy  gondolom  valakik   akik  annak  idején  azt  mondták  nem  történt  semmi,  számtalan 
alkalommal rákérdeztem, ennek ellenére a beismerés fényében, vizsgáló bizottság vizsgálta az 
ügyet, a két vallomás köszönő viszonyban sincs egymással. Menyiben bízhatunk meg olyan 
emberben,  aki  jegyzőkönyvben  is  hazudott?  Most  meg  azt  mondja  hogy  egyik  dolgozót 
utasította. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
 Le lett zárva 2 éve az az ügy, nem ért kár senkit.

Szabó József polgármester
Írás szakértő akkor megállapította az aláírás hamisítást, Vágó Józsefné mégis tagadott. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Ügyészi  megrovásban  részesült,  úgy tudom.  Molnár  Jánosnénak,  a  szóban  forgó  néninek 
akkor  volt  egy  kijelölt  gondnoka  ,  és  ha  Vágó  Józsefné  akkor  nem  gondoskodik  róla, 
megfagyott  volna.  Náluk lakott  ő volt  a gondviselő.  Szerinte  nem cselekedett  jól,  amikor 
elintézte a szociális otthonban való elhelyezését?

Szabó József polgármester
Itt a leltár ívről van szó, kiteregethetjük a dolgot, nehogy gond legyen belőle.
Molnár  Jánosné,  Bözsike néni  demenciában szenvedett,  azt  sem tudta merre  jár  kiment  a 
tanyára, stb, sok jel arra utalt nem volt ura magának. Való igaz, Major Istvánné befogadta, 
felajánlotta hogy amennyiben Molnár Jánosné vállalja kialakít neki egy helyet ott nála, mert 
azt  nem tudta vállalni  hogy lejárjon  az Ady E.  utcára.  Ezt  nem vállalta  akkor.  Nem volt 
gondnokság alatt azt csinált amit akart. Inkább választotta hogy hazamegy az Ady utcára a 
saját  lakásába.  Elesett,  megütötte  magát,  stb,  Tény,  hogy  Molnár  Istvánné  és  családja  is 
próbálták szintén gondját viselni, tőlük is hazajárt, ekkor vetődött fel kerüljön az otthonba , 
kerüljön  ellátásban.  Abból  indult  ki  az  ügy,  cserében,  vagy  nem  a  Gondozási  Központ 
számára  a  néni  mindenről  lemondott,  házáról,  stb.  Úgy  tudom  az  ügyvéd  kért  orvosi 
szakvéleményt lehet-e szerződést kötni vele, és ez ki is lett adva.

Dr. Varga Zoltán képviselő
Az orvosi  szakvéleményt  arról  kérték,  hogy  áll-e  pszichológiai  szakápolás,  gyógykezelés 
alatt. Erről ki is adtam, hogy nem áll pszichológiai szakápolás és gyógykezelés alatt. 

Szabó József polgármester
Ezzel  megköttetett  a  szerződés,  amiről  kiderült,  hogy  család  nem  tudott  .  A  család 
megkérdezte,  és  azt  válaszolta  a  Gondozási  Központ  vezetője,  hogy  állítólag  jegyző 
utasítására történt, holott míg ő élt addig azt mondta hogy ez nem így van,  a jegyző nem 
munkáltatója egy intézmény vezetőjének, tehát utasítani sem utasíthat, és Vágó Józsefné saját 
nevében írta alá azt a szerződést.

Dr. Varga Zoltán képviselő
Akkor is kellemetlen helyzetbe volt  hozva Vágó Józsefné,  és emberi életről volt szó meg 
kellett oldani az ellátást. A jogügylet megsemmisült. Vissza lett vonva. Nem volt aláírási joga 

18



az ügyben. Abban hibázott, el is ismerte. Én ismerem, magától nem vesz el egy fillért sem, 
csak a jó szándék vezette az idős emberekkel szemben.

Szabó József polgármester 
Vagyonleltár ekkor lett felvéve mikor bekerült gondozásba Molnár Jánosné. Volt erről szó, 
képviselő-testületi ülésen is, hogy esetleg a polgármestert róják meg, mivel a polgármesternek 
volt egyéb munkáltatói joga. Más nem utasíthatja, felvetődik, akkor mi történt ?
Tételesen mindent felleltároz. 
Közigazgatási  hivatal  visszautalta  polgármesteri  ,  képviselő-testület  hatáskörébe,  az ügyet, 
akkor senki sem gondolta hogy felelősségre kellene vonni, és nem is vonták . Itt nemcsak 
anyagi, hanem erkölcsi oldalról van szó. 
Vagyonleltár készült, aki mindenét felajánlotta, tételesen mindent tartalmazni kellett volna, és 
az  ezen  szereplő  aláírás  nem  volt  megfelelő,  sem  az  aláírás  sem  a  tételek  nem  voltak 
helytállók. 
Azóta pedig elismerte más témában is volt ilyen eset.

Dr. Varga Zoltán képviselő
És ez a 2 évvel ezelőtti eset miatt?

Szabó József polgármester
Vágó Józsefné elismerte nem csak egy ilyen eset volt, akkor ez egy ügysorozat lesz. 

Dr. Varga Zoltán képviselő 
Ez ellen nem tudok vitatkozni nem voltam ott. 

Szabó József polgármester 
Akkor mikor elismerte nem részletezte, tehát a vizsgálatnak kell megtörténni.

Dr. Varga Zoltán képviselő
Gondolom áll elébe a vizsgálatnak. Vágó Józsefné 24 éve vezette az intézményt, tudom soha 
egy fillér nem vezérelte,  hogy elvegyen bárkitől  gondolom követett  el hibát, saját pénzből 
rendbe rakta a jogi procedúrát a testület és az akkori bizottság rendben tartott.

Szabó József polgármester
Akkor mindenki folyamatosan félre lett vezetve, akkor minden rendben volt, most azonban 
kiderült nem.

Dr. Varga Zoltán képviselő
Vannak fajsúlyos dolgok, pozitív és negatív dolgokat figyelembe véve. Testületnek nem kell-
e ebben állást foglalni. ?

Berényi Attiláné képviselő
A  segítőszándékot  nem  vélte  feltételezni,  akkor  nem  volt  aki  ezzel  foglalkozzon  a  néni 
sorsával mi lesz? Akkor segítséget nyújtott a Gondozási Központ vezetője. Törvényi dolgok 
mellett az  emberi segítségnyújtás volt a megoldás vége. 

Dr. Varga Zoltán képviselő
Akkor amikor  egy gondozott  hónapokig bent volt,  rendezni  lehetett  volna a belépést,  stb. 
hónapokig  ellátva  volt,  nem rendezte  senki  annak  idején  összes  többi  lakóval  bent  van, 
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valamilyen módon rendezni kellett az ellátási összeget. Családnak kellett volna rendezni, aki 
nem tett semmit ez ügyben.

Szabó József polgármester
Talán a családot meg kellett volna keresni . Major Istvánnénak senki sem szólt hogy bent van, 
másik család keresne meg. 
Végül is rendezve is lett. Azt hogy akkor ellátásban részesült senki sem vitatta.

Dr. Varga Zoltán képviselő
 Meg van oldva a Gondozási Központnál a helyettesítés? 

Szabó József polgármester 
Ideiglenes jelleggel, de meg van oldva a helyettesítés. Gurzó Sándorné személyében. Pályázat 
lesz- kiírva, melyet mindenképpen meg kell tennünk ennek az esetnek a meg nem történte 
nélkül is jogszabályi változások miatt.
Belsőellenőrzési  tervünket  is  elfogadtuk  az  elmúlt  évben,  ennek  a  6.  pontja,  kialakult 
helyzetre tekintettel javaslom, az ÖNO ellenőrzésénél legyen ez egy komplett ellenőrzés, erre 
koncentrálódjon, mely több időt fog elvenni hogy tisztán tudjunk látni . Természetesen a többi 
ellenőrzési pont terhére, ez alapján fogunk az intézményvezetőről és a pályázatról is dönteni.
Van-e ezzel kapcsolatosan más javaslat, vagy ez így elfogadható? Kérem aki belső ellenőrzési 
terv módosításával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítására tett javaslatot a képviselő-
testület  egyhangúlag  7  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta, 
meghozta az alábbi határozatát.

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

    14/2011.(I.10.) számú 
       határozata

A képviselő-testület 
A 2010. november 22. napján hozott 64/2010. (XI. 22.) számú határozatát         aszerint 
módosítja,  hogy  a  Gondozási  Központtal  kapcsolatos  komplett  ellenőrzést  kér  a  belső 
ellenőrzést  végző  cégtől  (Sába  2000  Kft.)  és  amennyiben  a  Monostorpályira  jutó  belső 
ellenőrzésre  jutó  ellenőrzési  időből  fennmarad,  akkor  a  többi  ellenőrzési  pont  is  kerüljön 
elvégzésre. 

A  képviselő-testületi  ülésen  egyéb  felvetés,  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a 
polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

       Szabó József                                    Petrucz Sándor
       polgármester                      Bihartorda Község

                  jegyzője 
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