
Jegyzőkönyv

Készült: Pécsely község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án, 18:00 órai 
kezdettel – Balatonakali, Balatonszőlős, Dörgicse és Vászoly községek Önkormányzatainak 

Képviselő-testületeivel közösen - megtartott együttes üléséről a pécselyi Kultúrházban

Jelen vannak:
A./ Balatonakali Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Koncz Imre polgármester
Horváth Anett képviselő
Czaun Zsolt Gábor képviselő

Tóth  László  alpolgármester,  és  Dr.  Palásthy  Julianna  Veronika  képviselő  jelezték,  hogy  az  
ülésen nem tudnak részt venni. 

B./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
Mórocz László polgármester
Klepeisz Péter alpolgármester
Bácsi Bernadett képviselő
Henn Sándor képviselő

ifj. Dallos Zoltán képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 

C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Kis-Pál Miklós polgármester
Király László alpolgármester
Kurucz Attila képviselő
Deák Attila képviselő
Szini Erzsébet képviselő

D./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
ifj.Sebők Lajos polgármester
Kosztor Lajos alpolgármester
Szélesi László képviselő
Szücs Sándor képviselő

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

E./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Rózsahegyi Tibor polgármester
Vargáné Felföldi Zita alpolgármester
Béresiné Kézdy Éva képviselő
Henn Istvánné képviselő
Szabó István képviselő

F./ Tanácskozási joggal:
Cseh Jenőné körjegyző (Dörgicse – Vászoly)
Sokhegyi Ágota igazgatási főmunkatárs (Balatonakali)
Jurics Tamás körjegyző (Balatonszőlős – Pécsely)

G./ Meghívottak:
Csányi Ramóna Mária pályázó
Csengeri Gyuláné pályázó
Király Andrea pályázó
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A képviselő-testületek felkérték Sebők Lajos pécselyi polgármestert, az együttes ülés vezetésére.

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megkérdezte a védőnői állásra pályázókat, hogy kérik-e 
benyújtott pályázatuk kapcsán, zárt ülésen történő meghallgatásukat.

Csányi Ramóna Mária: Nem kérte zárt ülésen történő meghallgatását.

Csengeri Gyuláné: Nem kérte zárt ülésen történő meghallgatását.

Király Andrea: Nem kérte zárt ülésen történő meghallgatását.

Koncz  Imre  polgármester  Balatonakali:  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Czaun  Zsolt  Gábor 
képviselőt javasolja.

Balatonakali  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  meghozza  az 
alábbi határozatot:

124/2012. (VIII. 6.) határozat

Balatonakali  község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  2012.  augusztus  6-i 
nyilvános  ülésének jegyzőkönyv  hitelesítőjéül  Czaun Zsolt  Gábor képviselőt  választja 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megállapította, hogy a balatonakali, a balatonszőlősi, a 
pécselyi, a dörgicsei és a vászolyi Képviselő-testület is határozatképes, majd a kiadott meghívó 
(1. sz. melléklet)
szerint  tett  javaslatot  a  napirend  elfogadására,  azzal  az  eltéréssel,  hogy  a  védőnői  állásra 
benyújtott pályázatokról szóló döntést zárt ülés keretében javasolja meghozni.

A napirendi javaslatot a balatonakali Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (62/2012. (VIII. 6.) Kt. határozat)

A napirendi  javaslatot  a  dörgicsei  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

A napirendi  javaslatot  a  vászolyi  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

A napirendi  javaslatot  a  pécselyi  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

66/2012. (VIII. 6.) Kt. Határozat

Napirend a nyílt ülésre:

1.) Területi védőnő munkakörre pályázatot benyújtók bemutatkozása
Előadó: Sebők Lajos polgármester
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Napirend a zárt ülésre:

1.) Területi védőnő munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Sebők Lajos polgármester

Napirend tárgyalása

1.) Területi védőnő munkakörre pályázatot benyújtók bemutatkozása

ifj.  Sebők Lajos polgármester Pécsely: Tájékoztatta  a megjelenteket  arról,  hogy a jelenlegi 
védőnő – Erdei Varga Csilla – benyújtotta felmondását. A felmondási idő 2012. augusztus 15-én 
jár le. A fentiek miatt, a távozó védőnő helyére álláspályázatot hirdettünk, melyre hárman adták 
be pályázatukat és mindhárman el tudtak jönni a meghallgatásra. (2., 3., és 4. melléklet)
Köszönti Csányi Ramóna Máriát és felkéri a bemutatkozásra.

Csányi Ramóna Mária: Elmondta, hogy 31 éves, 3 gyermeket nevel. Az Alföldről költöznének 
családjával  első  körben  Tapolcára,  majd  a  környéken  szeretnének  letelepedni.  Szervezett 
anyatejes napot, babaruha börzét és babamasszázs tanfolyamot is. Jogosítvánnyal és gépkocsival 
rendelkezik.

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megköszöni a bemutatkozást. Köszönti Király Andreát 
és felkéri a bemutatkozásra.

Király  Andrea:  Jelenleg  is  védőnőként  dolgozik.  Zánkán  él,  elvált.  Lakhatása  Zánkán 
biztosított, de az ingatlan eladás alatt van. Az eladás után az öt község valamelyikében vásárolna 
magának családi házat.

ifj.  Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely: Megköszöni  a  bemutatkozást.  Köszönti  Csengeri 
Gyulánét és felkéri a bemutatkozásra.

Csengeri  Gyuláné: Elmondta,  hogy  elvált,  két  gyermek  édesanyja,  védőnőként  és  iskolai 
védőnőként is dolgozik. Szeretne erre a vidékre költözni. Lakhatását először albérletben, majd 
saját ingatlan vásárlásával oldaná meg. 

Jurics Tamás körjegyző: Melyik pályázó mikortól tudná betölteni az állást?

Csengeri Gyuláné: A költözéstől függően, de legkésőbb szeptember 1-től.

Csányi Ramóna Mária: Augusztus 15-től, azaz rögtön munkába tudna állni.

Király  Andrea:  A jelenlegi  munkáltatójától  függ,  de  legkésőbb 2012.  október  7-től,  azaz  a 
felmondási idő leteltétől. Esetleg szóba jöhet az áthelyezés is.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Csányi Ramóna Máriához: Áttelepülés esetén a férje 
hol dolgozna?

Csányi  Ramóna  Mária:  Férje  egészségügyi  problémával  küzd,  ezért  férje  van  otthon  a 
gyerekekkel.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Mindegyik pályázónak van gépkocsija?

Csengeri Gyuláné: Igen.
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Csányi Ramóna Mária: Igen.

Király Andrea: Igen.

Kis-Pál  Miklós  polgármester  Dörgicse:  Valamennyi  pályázóhoz:  A  családi  körülményei, 
megélhetése ezzel az állással biztosítva lenne?

Csengeri Gyuláné: Hat éve neveli egyedül a gyermekeit. Ez idő alatt albérletben éltek, melynek 
a bérleti díját és a rezsijét is mindig ki tudta fizetni, a saját lábán kellett megállnia.

Király Andrea: Elmondta, hogy ő a családfenntartó jelenleg is, tisztában van a közalkalmazotti 
bértáblával.

Csányi Ramóna Mária: Ezzel az állással és a ezen a vidéken hosszú távra terveznek, innen 
szeretne nyugdíjba menni.

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megköszöni mindhárom pályázónak a megjelenést és 
elmondja, hogy a döntést a Képviselő-testületek zárt ülés keretében fogják meghozni, melynek 
eredményét a zárt ülés végé ismertetni fogja.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:20 órakor bezárta.

k.m.f.

ifj. Sebők Lajos Koncz Imre Mórocz László
 polgármester polgármester  polgármester

Kis-Pál Miklós Rózsahegyi Tibor
polgármester    polgármester

Cseh Jenőné Sokhegyi Ágota Jurics Tamás
  körjegyző      igazgatási főmunkatárs   körjegyző

Czaun Zsolt Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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