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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 09-i 
rendkívüli, nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Dániel Ferenc                         polgármester 
                        Dr. Dávid-Nagy Krisztina                 alpolgármester 
                        Demeter Zoltán                              képviselő 
                        Füri József                                     képviselő 
                        Gerencsér Attila                             képviselő 
                        Nánási László                                 képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte: 
    ifj. Hollósi Dezső             képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Tóth Jánosné                                 helyettes jegyző 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Felkéri és javasolja 
jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Jánosné helyettes jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. 
Dávid-Nagy Krisztina alpolgármestert és Demeter Zoltán képviselőt. Ismerteti a tervezett 
napirendi pontot: 
 
1./  Jegyzői pályázat kiírása. 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester: A képviselő-testület zárt ülésén módosította a 126/2010. 
(VI.30.) határozatát, Visi Szilárd „hivatalvesztés” fegyelmi büntetését megrovás büntetésre 
módosította, a 2010. július 22-i hatályú közös megegyezéssel történő munkaviszony 
megszüntetéséhez hozzájárult, továbbá 800.000,- Ft kártérítést szavazott meg részére. 
A fenti döntést a felek között fennálló munkaügyi vita közös megegyezéssel történő 
lezárása érdekében hozta a testület. 
Most már elhárult az akadály a jegyzői pályázat kiírása elől.  
Javasolja, hogy a jegyzői pályázat kiírásáról szóló határozat-tervezetet együtt 
tanulmányozzák át. 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester: Jó lenne ha olyan pályázó jelentkezne, akinek 
önkormányzati gyakorlata van. 
 
Nagy Dániel polgármester: Ez előnyként megfogalmazható a kiírásban. 
Az elhangzott javaslattal kiegészítve szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) „igen” szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2010./XI. 9./ határozata 

jegyzői pályázat kiírásáról 
 
Pátka Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 
1992. évi XXIII. tv. 10.§ /1/ bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 



 - 3 - 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól, hat hónapos próbaidő 
kikötésével. 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző feladata Pátka község Polgármesteri 
Hivatalának vezetése, valamint a jogszabályokban számára meghatározott feladatkörök ellátása. 
Feladat- és hatáskör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ában foglaltak szerint 
a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 
1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási 

menedzser szakképesítés 

- közigazgatási szakvizsga 

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

Előnyt jelent: önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltése esetén igazolás 
annak meglétéről, szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és 
személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve 
kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 29. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 
A munkakör 2010. december 1. napjától tölthető be.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, helyettes jegyző 
  
Nagy Dániel polgármester: Mivel több napirendi pont, kérdés,vélemény, hozzászólás nem 
volt, az ülést 20.00 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

   Nagy Dániel      Tóth Jánosné 
            polgármester             helyettes jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
       Dr. Dávid-Nagy Krisztina     Demeter Zoltán 
    alpolgármester         képviselő 
 
 
 
 
 
 
 


