
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 44-6/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012.  november  13-án  (kedd)  16.30  órai  kezdettel 
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház kisterme

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,

Nagy Károly alpolgármester,
Orbán Kálmán képviselő,
Varjúné Fodor Edit képviselő,
Dr. Benedek Ádám képviselő

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,

Perger István alpolgármester,
Gábor Oszkár képviselő,
Sári Lajos képviselő,
Madárné Németh Mária képviselő

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 
az ülés  Lesenceistvánd Község Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  21.  §-a,  valamint 
Uzsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen került 
összehívásra. A jelenléti  ív alapján megállapította,  hogy Lesenceistvánd Képviselő-testülete részéről a 
megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 
képviselőből  5  képviselő jelen van,  így az  ülés  határozatképes,  a képviselő-testületek együttes  ülését  
megnyitja. 

Lesenceistvánd Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag  
-, Uzsa Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a  
napirendet az alábbiak szerint állapította meg:
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NA P I R E N D :

1.  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  áthelyezési  valamint  helyiség  használatára  vonatkozó  kérelme, 
valamint év végéig a jegyzői feladatok ellátására vonatkozó megbízás

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere  a  napirendek  elfogadását  követően  rátért  a  napirendek 
tárgyalására.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  áthelyezési  valamint  helyiség  használatára  vonatkozó  kérelme, 
valamint év végéig a jegyzői feladatok ellátására vonatkozó megbízás
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy ismertesse a 
napirendet.

: Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a polgármestereket és a képviselőket, hogy megpályázta a 
sümegi  tankerületi  igazgatói  álláshelyet,  és pár napja értesítették,  hogy a pályázata  sikeres volt.  Úgy  
gondolja ez szakmai kihívás számára és egyben előrelépés is. Az idő rövidségére tekintettel kéri, hogy a 
testületek járuljanak hozzá áthelyezéséhez 2012. november 14. napjával. Igyekszik a folyamatban lévő 
ügyeket lezárni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy már aláíráson vannak a papírjai, hamarosan megküldik 
őket, illetve az ideiglenes kinevezését már megkapta.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Gratulált a kinevezéshez és megköszönte a jegyző asszony 
eddigi munkáját. Úgy gondolja, a képviselő-testület nem gördít az áthelyezés elé semmiféle akadályt.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

124/2012. (XI.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  2012.  november  14-i  hatállyal  hozzájárul  Dr. 
Takács  Nóra  körjegyző  (szül.hely  és  idő:  Veszprém, 
1976.06.20.;  anyja  neve:  Vörös  Anna;  lakcím:  8300 
Tapolca,  Batsányi  J.  u.  19.)  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  állományába  –  járási 
tankerületi  igazgatói  munkakörbe  (Sümeg)  –  történő 
végleges  áthelyezéséhez  a  közszolgálati  tisztviselőkről 
szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény 59.  §  (2)  bekezdése 
alapján. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

2



Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az  
alábbi határozatot hozta:

123/2012. (XI.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012. 
november  14-i  hatállyal  hozzájárul  Dr.  Takács  Nóra 
körjegyző  (szül.hely  és  idő:  Veszprém,  1976.06.20.; 
anyja  neve:  Vörös  Anna;  lakcím:  8300  Tapolca, 
Batsányi  J.  u.  19.)  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ  állományába  –  járási  tankerületi  igazgatói 
munkakörbe (Sümeg) – történő végleges áthelyezéséhez 
a közszolgálati  tisztviselőkről szóló 2011.  évi  CXCIX. 
törvény 59. § (2) bekezdése alapján. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy szorosan a napirendhez tartozik, hogy a 
jegyző hirtelen távozása olyan kihívás elé állította a képviselő-testületeket, hogy a hátralévő 45 napra 
meg kell oldani a körjegyzői feladatok ellátását. Javasolja, hogy az ügyrendi helyettest, Bálintné Riba 
Ilonát bízzák meg a képviselő-testületek a jegyzői feladatok ellátásával. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  Megköszönte a polgármesterek és a képviselő-testületek gyors döntését, 
eddigi segítségét és együttműködését. Tájékoztatta továbbá a testületeket, hogy a polgármestereknek már  
említette  áthelyezési  kérelmét  és  beszéltek  arról  ki  fogja  ellátni  év  végéig  a  jegyzői  feladatokat.  A 
felmerült  személy tekintetében jelezné, hogy a megbízása jogszabálysértő,  annak ellenére, hogy teljes 
mértékben alkalmas a feladat ellátására, megbízható, szakmailag jól képzett személyről van szó. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd  polgármester:  Tisztában vannak  a  helyzettel,  de  erre  a  rövid  időre 
javasolja az adott személlyel megoldani a feladatok ellátását. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bálintné  
Riba Ilona hozzájárult a nyilvános üléshez.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

125/2012. (XI.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  2012.  november  14.  napjától  2012.  december 
31. napjáig megbízza Bálintné Riba Ilona (szül.hely, idő: 
Tapolca, 1961.08.22.; anyja neve: Fehér Ilona, lakcím: 
8318 Lesencetomaj,  Kossuth u.  110.)  köztisztviselőt  a 
körjegyzői feladatok ellátására.

2.  Bálintné  Riba  Ilona  köztisztviselőt  a  megbízás 
időtartamára a körjegyzői illetmény 50 %-a illeti meg.
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3.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  kinevezés 
aláírására.

Határidő: 2012. november 14.
Felelős: polgármester

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az  
alábbi határozatot hozta:

124/2012. (XI.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
2012. november 14. napjától 2012. december 31. napjáig 
megbízza Bálintné Riba Ilona (szül.hely,  idő: Tapolca, 
1961.08.22.;  anyja  neve:  Fehér  Ilona,  lakcím:  8318 
Lesencetomaj,  Kossuth  u.  110.)  köztisztviselőt  a 
körjegyzői feladatok ellátására.

2.  Bálintné  Riba  Ilona  köztisztviselőt  a  megbízás 
időtartamára a körjegyzői illetmény 50 %-a illeti meg.

3.  Uzsa  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  kinevezést  Lesenceistvánd 
Község  Önkormányzat  (mint  gesztor  önkormányzat) 
polgármestere aláírja.

Határidő: 2012. november 14.
Felelős: polgármester

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Kérése  lenne  a  képviselő-testületekhez,  amíg  nem  lesz  helye  a 
tankerületnek, addig had használhassa a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségében a régi irodáját.  
Maximum 1 hónapról lenne szó. Többnyire otthonról fog dolgozni, ill. ha bejön igyekszik minél előbb az 
ügyiratokat átadni. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Úgy gondolja, ennek semmi akadálya. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

126/2012. (XI.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Dr.  Takács  Nóra 
legkésőbb 2012.  december  15.  napjáig  használhassa  a 
Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségében 
található  volt  irodáját  és  annak  felszerelését  valamint 
telefonját.
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Határidő: 2012. december 15.
Felelős: polgármester

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az  
alábbi határozatot hozta:

125/2012. (XI.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  Dr.  Takács  Nóra  legkésőbb 
2012.  december  15.  napjáig  használhassa  a  Lesence 
Völgye”  Települések  Körjegyzőségében  található  volt 
irodáját és annak felszerelését valamint telefonját.

Határidő: 2012. december 15.
Felelős: polgármester

További napirend hiányában a polgármester az együttes nyilvános ülést 18.20 perckor bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
  polgármester   polgármester

Dr. Takács Nóra
     körjegyző
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