
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylók és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 
               15-én 1700 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza Tanácsterme Nagylók  
 
Jelen vannak: Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Tóth József    polgármester 
   Arany Zsolt    alpolgármester 
   Takácsné Erdélyi Mária  alpolgármester 
   Balogh Ágnes 
   Horgosi János 
   Viniczai Mária   települési képviselők 
 
   Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Fischer József   polgármester 
   Fischerné Koncz Katalin 
   Suhaj Józsefné   települési képviselők 
 
Meghívottak:  Gálné Papp Erika   körjegyző 
   Durmitsné Kókai Katalin  gazdálkodási főmunkatárs 
   Koncz Tímea    külsős alpolgármester Hantos 
   Molnár Viktória   védőnő pályázó 
 
Lakosság részéről: 
   Barabásné Hepp Ilona  Nyugdíjas Klub vezető 
   Kiss Nándor    Lovas Egylet vezető 
   Bakonyi Ágota   IKSZT munkatárs 
   Nagy Imréné    Tagóvoda vezető 
   Fellner Róbertné   lakos 
   Takács Lászlóné   Népdalkör vezető 
   Dobai Teréz    Tagiskola vezető 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti az együttes testületi ülés minden kedves résztvevőjét. Külön köszönti a 
Budapestről érkezett Molnár Viktória védőnő pályázót. 
Megállapítja, hogy a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a 
megválasztott 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. 
 
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Takácsné Erdélyi Mária alpolgármestert javasolja. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Takácsné Erdélyi Mária alpolgármestert 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta. 
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Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy mai napra egy zárt és egy nyílt együttes ülésre szóló meghívó került kiküldésre 
mindkét képviselő-testület részére. A 1700 órára tervezett együttes ülésen zárt ülés keretében 
tárgyalták volna a képviselő-testületek a beérkezett védőnői pályázatok elbírálását. A meghívó 
kiküldését és a pályázati határidő leteltét követően a beérkezett pályázatokat áttanulmányozva 
derült ki, hogy a pályázati határidőig beérkezett összesen kettő pályázó mindegyike írásban úgy 
nyilatkozott, hogy hozzájárul a pályázatuk nyílt ülésen való tárgyalásához. 
Ezért javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy építsék be a nyílt ülés napirendjébe a pályázatok 
elbírálását, és így a zárt ülés oka fogyottság miatt maradjon el. A nyílt ülésen az első napirendi 
pontként javasolja a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálását, második és harmadik 
napirendi pontként pedig, a nyílt ülés napirendjeit a nyílt ülés meghívójában szereplő sorrend 
figyelembevételével. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos Község 
polgármesterének. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Sok szeretettel köszönti a közös testületi ülés minden résztvevőjét. Megállapítja, hogy Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 fő települési képviselőből 
3 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. 
 
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete részéről Suhaj Józsefné települési képviselőt javasolja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Suhaj Józsefné települési képviselőt 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére Tóth József Nagylók Község polgármestere által javasoltak 
figyelembevételével. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1./ Döntés a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokról. 
     Előadó: Tóth József polgármester 
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2./ Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. I. félévi költségvetésének  
     teljesítéséről szóló beszámoló 
    Előadó: Tóth József polgármester 
 
3./ Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
     szóló beszámoló 
     Előadó: Tóth József polgármester 
 
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete rátér az 1./ napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
1. napirend 
Döntés a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokról 
Előadó: Tóth József polgármester 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a meghirdetett védőnői álláshelyre két pályázat érkezett. Mindkét pályázó 
meghívást kapott a mai testületi ülésre. Ezzel a lehetőséggel élt Molnár Viktória pályázó. A 
másik pályázó nem érkezett meg, a mai nap folyamán telefonon jelezte, hogy nem kíván eljönni 
a mai ülésre, nem tartja fenn a beküldött pályázatát. Mivel az írásban beadott pályázatát csak 
szóban vonta vissza az Ő pályázatával kapcsolatban is javasolja, hogy döntsenek a képviselő-
testületek, nyilván fentiek figyelembevételével.  A pályázati anyagokat a képviselő-testület tagjai 
kézhez kapták.  
 
Kérdezi Molnár Viktória pályázótól, hogy az írásos anyagához kíván-e kiegészítést tenni? 
 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
Köszöni a lehetőséget, hogy személyesen is kiegészítheti beadott pályázatát. Elmondja, hogy 
2005-ben végzett a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetének Védőnő szakán. 
Budapesten 2006. novemberétől 3 évig dolgozott az Újpest SZEI alkalmazásában védőnőként. 
Nagy volt a gondozott családok létszáma, 300 főt kellett ellátnia. Nagy terület volt, igaz, hogy 
iskolai gondozást nem kellett végezni. 2009-ben családi ok miatt vissza kellett költöznie 
Miskolcra, itt tíz hónapig dolgozott védőnőként. Ekkor  már iskolai és óvodai egészségügyi 
feladatokat is végeznie kellett.  Az óvodai látogatások alkalmával csak tisztasági szűréseket 
kellett végezni. Az iskolában a védőoltásokat, szűrő vizsgálatokat kellett megszervezni, 
felvilágosító előadásokat, egészségügyi napokat kellett tartani. Mivel határozott idejű szerződése 
volt és nem tudtak utána végleges státuszt adni, visszaköltöztek a párjával Pestre, de tervükben 
volt, hogy vidékre költözzenek. Meglátta a KSZK honlapján a pályázatot, Budapesten pedig nem 
igazán tudott elhelyezkedni, úgy ahogy azt eltervezte, ezért úgy döntött, hogy megpályázza ezt 
az állást. 
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Tóth József polgármester: 
 
Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi a pályázót, annak ellenére, hogy van aktív 
munkahelye, fenntartja a pályázatát, és az elnyerése esetén be is fogja  tudni  tölteni? 
 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
Elmondja, hogy voltak a hétvégén a faluban, körülnéztek, Interneten próbált érdeklődni a faluról. 
Szeretné, ha kis információt, adatokat megtudhatna a gyerekekről, hány gyerek van a faluban, 
mennyi az iskoláskorú, az óvodáskorú, stb. 
 
Tóth József polgármester: 
 
Tájékoztatja a pályázót, ahogy a pályázati felhívásban is szerepelt a két község közigazgatási 
területét öleli fel az ellátási terület. Át kell járni a másik településre is. Nagylókon a lakosság 
száma 2011. január 1. állapot szerint 1124 fő, az ellátandó gyermekek létszáma a 0-tól 14 éves 
korig kb. 158 fő, ebből az óvodás korú kb. 35 fő, iskolás korúak, akik jelenleg a Nagylóki 
iskolába járnak 46 fő. 
Kérdezi a pályázót, hogy a védőnői szakmában mennyi időt töltött? 
 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a védőnői szakmában kb. 4 évet dolgozott eddig. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Elmondja, hogy Hantos község lakosság száma 983 fő, az óvodások száma 30-31 fő, a Hantoson 
iskolába járók száma 44 fő az 5.-6. osztállyal bezárólag. A 0-18 éves korosztály kb. 200 fő. 
Kiemelné, hogy a körzet ellátásával kapcsolatban a problémát főleg az okozza, hogy a két 
település között ingázni kell.  
 
Kéri képviselő társait, hogy kérdéseiket tegyék fel. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin képviselő: 
 
Kérdezi a pályázót, hogy miért nem tetszik a korházi védőnői állás? 
 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem arról van szó, hogy nem tetszik, de neki erről a 
munkáról más elképzelése volt. A kórház baba-mama kórházként működik, természetes 
szülésekkel, napi több szüléssel, újszülöttekkel. Bár nagyon szereti az újszülötteket is, de nem 
egy színes, hanem monoton munka. Színesebb munkára gondolt, körzeti védőnőként jobban 
szeretne érvényesülni. 
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Viniczai Mária képviselő: 
 
Kérdezi a pályázót, hogy ide költöznének a faluba, vagy bejárós lenne? Mivel járna a két 
település között? 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
Elmondja, hogy szeretne ide költözni a párjával a szolgálati lakásba. A két település között 
biciklivel oldaná meg az átjárást. 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi, ha elképzeléseik szerint itt meg tudnák alapozni a jövőjüket, mennyire gondolják 
hosszútávon a vidéki életet? Kérdezi még, hogy pályázott-e máshová is? Hol dolgozik a párja? 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy igen, hosszú távú vidéki életre gondoltak a párjával. Nem 
jelentkezett másik állásra, csak ide Nagylókra. 
A párja is ide költözne, Budapesten dolgozik, de úgy számolták, hogy még így jobban 
kijönnének anyagilag.  
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy amennyiben nincs több kérdés, pár percet kér a pályázótól, amíg a két testület a 
döntését meghozza. 
 
 
A pályázó és a községből érkezők 1730 órakor elhagyják az üléstermet. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Összegzésképpen elmondja, hogy egy pályázó érkezett a testületi ülésre, vele tudtak beszélgetni. 
Molnár Viktória pályázót javasolja kinevezésre. A másik pályázó jelezte, hogy nem él a beadott 
pályázatával, őt el kell utasítani. 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, illetve a Hantosi Képviselő-testületet, hogy mondják el 
véleményüket, javaslataikat.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolja, hogy a most helyettesítő védőnővel beszéljék meg, hogy még két hetet segítsen az új 
védőnőnek a kinevezése után, úgymond adjon kezdő segítséget az új védőnőnek. Kéri a 
képviselők véleményét ezzel kapcsolatban. 
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Tóth József polgármester: 
 
Van anyagi vonzata nem is kevés ennek a javaslatnak. Ráadásul ez idő alatt egy státuszra két 
alkalmazott lenne, ami létszámfejlesztést is jelent, erre jelenleg nincs gazdasági lehetőségünk, 
pénze a szolgálatnak. Van a védőnőnek egy szakmai felettese, aki az eszköz átadás-átvétel 
mellett a körzet átadás-átvételnél is jelen van, az is tud segíteni.  
Azt tudja elképzelni esetleg, -persze csak, ha a kinevezésre kerülő védőnő erre időt szán és a 
jelenlegi munkahelyéről előbb el tud jönni-, hogy a most helyettesítő védőnő foglalkoztatása 
alatt járnák végig az ellátottakat.. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin képviselő: 
 
A rendelés menetére, a helyettesítés megismerésére gondoltak, hogy abban tudna segíteni a 
helyettesítő védőnő. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ha vállalja és beáldozza a szabadidejét az új védőnő, hogy október 1. előtt megismerné a 
státuszban lévő védőnő mellett az ellátandókat, és a helyettes védőnő is vállalja az új dolgozó 
segítését, ettől a javaslattól sem zárkózik el. 
 
 
Tóth József polgármester:  
 
Összegzésképpen elmondja, hogy a jelen levő pályázóval tudtak beszélgetni. Molnár Viktória 
pályázót javasolja kinevezésre. A másik pályázó jelezte, hogy nem él a beadott pályázatával, őt 
el kell utasítani.  
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület 2011. október 1-től, határozatlan időre, 4 hónapos 
próbaidővel Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás védőnői munkakörébe 
Molnár Viktóriát nevezze ki. 
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület a védőnő illetményét a közalkalmazotti bértábla 
alapján 126.300,- Ft-ban, területi pótlékát 20.000,- Ft-ban, egyéb juttatását pedig 6.000,-Ft-ban 
állapítsa meg. 
 
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsenek a két pályázatról.  
 
Felkéri Fischer József Hantos Község polgármesterét, hogy hozzák meg döntésüket. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Egyetért a nagylóki polgármester által ismertetett határozati javaslattal. 
Ezért javasolja Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja 2011. október 1-től, határozatlan időre, 4 
hónapos próbaidővel Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás védőnői 
munkakörébe Molnár Viktória kinevezését. 
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Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület javasolja Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének, hogy a védőnő illetményét a közalkalmazotti bértábla alapján 126.300,- 
Ft-ban, területi pótlékát 20.000,- Ft-ban, egyéb juttatását pedig 6.000,- Ft-ban állapítsa meg. 
 
 
Mivel személyi kérdésről van szó az Önkormányzat SZMSZ-e alapján névszerinti szavazással 
kell a kérdésben dönteni. Felkéri Gálné Papp Erika körjegyző asszonyt, hogy a névszerinti 
szavazáshoz olvassa fel a képviselő-testület névsorát, kéri a képviselő-testület tagjait, „igen”-nel, 
vagy „nem”-mel szavazzanak. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a fenti javaslatról az 
alábbiak szerint szavaznak: 
 
Fischer József: igen, 
Fischerné Koncz Katalin: igen, 
Suhaj Józsefné: igen. 
 
(Jelenléti ív névszerinti Szavazásról a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

106/2011. (IX. 15.) számú határozat 
 

Molnár Viktória védőnővé történő kinevezésének támogatásáról 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védőnői pályázat 
elbírálására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő- 
    testülete a területi védőnői feladatok ellátására 2005. december 28-án kötött  
    megállapodás 5.5.a) pontja alapján 
 
Molnár Viktória (sz.: Molnár Viktória, Miskolc, 1982.08.28., an.: Tusz Veronika) 3533 
Miskolc, Báthori sor 44. szám alatti lakost 2011. október 1-től, határozatlan időre, 4 
hónapos próbaidővel Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás védőnői 
munkakörébe kinevezze. 
 
2.) A Képviselő-testület a védőnő illetményét 126.300,-Ft-ban, területi pótlékát 20.000,-Ft- 
     ban, egyéb juttatását 6.000,-Ft-ban javasolja megállapítani. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-
testületét értesítse. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 
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Fischer József polgármester: 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a beérkezett védőnői pályázatok közül Nagy Mónika Nikoletta 
pályázatáról döntsenek, javasolják-e elfogadásra a Nagylók községi Önkormányzatnak. 
 
Mivel itt is személyi kérdésről van szó az Önkormányzat SZMSZ alapján névszerinti szavazással 
kell a kérdésben dönteni. Felkéri Gálné Papp Erika körjegyző asszonyt, hogy a névszerinti 
szavazáshoz olvassa fel a képviselő-testület névsorát, kéri a képviselő-testület tagjait, „igen”-nel, 
vagy „nem”-mel szavazzanak. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a fenti javaslatról az 
alábbiak szerint szavaznak: 
 
Fischer József: nem, 
Fischerné Koncz Katalin: nem, 
Suhaj Józsefné: nem. 
 
(Jelenléti ív névszerinti szavazásról a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
A képviselő-testület 3 nem egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

107/2011. (IX. 15.) számú határozat 
 

Nagy Mónika Nikoletta védőnői pályázata elutasításáról 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védőnői pályázat 
elbírálására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a területi védőnői feladatok ellátására 2005. december 28-án kötött megállapodás 
5.5.a) pontja alapján 
 

Nagy Mónika Nikoletta (sz.: Nagy Mónika Nikoletta, Budapest, 1988.02.03., an.: 
Zámbó Magdolna) 7081 Simontornya, Mátyás k. u. 2/b. szám alatti lakos védőnői 
pályázatra benyújtott pályázatát elutasítja. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testületét értesítse. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Visszaadja a szót Nagylók polgármesterének, döntsenek a két védőnői pályázatról. 
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Tóth József polgármester: 
 
A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntését figyelembe véve kéri Nagylók 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a beérkezett védőnői pályázatokból Molnár 
Viktória kinevezését támogassák. 
Ismerteti az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Mivel személyi kérdésről van szó az Önkormányzat SZMSZ alapján névszerinti szavazással kell 
a kérdésben dönteni. Felkéri Gálné Papp Erika körjegyző asszonyt, hogy a névszerinti 
szavazáshoz olvassa fel a képviselő-testület névsorát, kéri a képviselő-testület tagjait, „igen”-nel, 
vagy „nem”-mel szavazzanak. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a fenti javaslatról az 
alábbiak szerint szavaznak: 
 
Arany Zsolt: igen, 
Balogh Ágnes: igen, 
Horgosi János: igen, 
Takácsné Erdélyi Mária: igen, 
Tóth József: igen, 
Viniczai Mária: igen. 
 
(Jelenléti ív névszerinti szavazásról a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
130/2011. (IX.15.) számú határozat 

 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védőnői pályázat 
elbírálására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21. 
§ (1) bekezdése, valamint a területi védőnői feladatok ellátására Hantos Községi 
Önkormányzatával 2005. december 28-án kötött megállapodás 5.5.a) pontja alpján 

 
Molnár Viktória (sz.: Molnár Viktória, 1982.08.28., an.: Tusz Veronika) 3533 
Miskolc, Báthori sor 44. sz. alatti lakost  
 
2011. október 1-től, határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel a Nagylók – Hantos 
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás védőnői munkakörébe kinevezi. 

 
2.) A Képviselő-testület a védőnő illetményét 126.300,-Ft-ban, területi pótlékát 20.000,-

Ft-ban, egyéb juttatását 6.000,-Ft-ban állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármester, hogy a kinevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tóth József polgármester: 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a beérkezett védőnői pályázatok közül Nagy Mónika Nikoletta 
pályázatáról döntsenek, javasolják-e kinevezését. 
 
Mivel személyi kérdésről van szó, az Önkormányzat SZMSZ alapján névszerinti szavazással kell 
a kérdésben dönteni. Felkéri Gálné Papp Erika körjegyző asszonyt, hogy a névszerinti 
szavazáshoz olvassa fel a képviselő-testület névsorát, kéri a képviselő-testület tagjait, „igen”-enl, 
vagy „nem”-mel szavazzanak. 
 
 Gálné Papp Erika körjegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a fenti javaslatról az 
alábbiak szerint szavaznak: 
 
Arany Zsolt: nem, 
Balogh Ágnes: nem, 
Horgosi János: nem, 
Takácsné Erdélyi Mária: nem, 
Tóth József: nem, 
Viniczai Mária: nem. 
 
(Jelenléti ív névszerinti szavazásról a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
A képviselő-testület 6 nem egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

131/2011. (IX.15.) számú határozat 
 
 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védőnői pályázat 
elbírálására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21. § (1) 
bekezdése, valamint a területi védőnői feladatok ellátására Hantos Község 
Önkormányzatával 2005. december 28-án kötött megállapodás 5.5 a) pontja alapján  

 
Nagy Mónika Nikoletta (sz.: Nagy Mónika Nikoletta, Budapest, 1988.02.03., an.: 
Zámbó Magdolna) 7081 Simontornya, Mátyás k. u. 2/b. szám alatti lakos védőnői 
pályázatra benyújtott pályázatát elutasítja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről.  
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
Molnár Viktória pályázó és a községből érkezők 1750 órakor visszatérnek az ülésterembe. 
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Tóth József polgármester: 
 
Tájékoztatja Molnár Viktória pályázót, hogy a két képviselő-testület meghozta döntését, melyben 
Molnár Viktóriát 2011. október 1-től védőnőnek kinevezi. 
Röviden elmondja, hogy az új védőnő bérezése a közalkalmazotti táblázat alapján történik, mely 
kiegészül 20.000,-Ft területi pótlékkal, 6.000,-Ft étkezési hozzájárulással, és természetesen a 
munkával kapcsolatos utazási költséget is a foglalkoztató fizeti. A munkaviszony határozatlan 
időre, 4 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A szolgálati lakás rendelkezésre áll, mely kb. 60 
m2-es és bármikor beköltözhető. 
 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
Megköszöni a bizalmat. Elmondja, hogy a mostani munkaviszonya 2011. szeptember 30-ig van, 
mivel ott is próbaidős, azután tudja felmondani. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi, hogy a körzet átvételét, mikor tudná megoldani? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kérdezi, hogy a jelenleg foglalkoztatott védőnővel pár napot tudna-e eltölteni, hogy megismerje 
a körzetet? A jelenlegi védőnő nem zárkózott el a segítéstől. 
 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
Elmondja, hogy meg kell beszélni a jelenlegi munkahelyén, hogy tudnák ezt megoldani. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Segítségként merült fel ez a javaslat, a körzet megismerésére, ha van rá mód. 
 
 
Molnár Viktória pályázó: 
 
Köszöni a lehetőséget, megpróbálja elintézni, hogy ez meg tudjon valósulni. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Tájékoztatja az új védőnőt, hogy a védőnői működési engedélyhez és finanszírozási 
szerződéshez milyen dokumentumokra lesz szüksége az önkormányzatnak a védőnőtől.  
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Molnár Viktória pályázó: 
 
Elmondja, hogy a szükséges dokumentumokat át tudja adni. 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Megköszöni Molnár Viktória megjelenését. Gratulál, és sok sikert kíván munkájához. 
 
 
Molnár Viktória pályázó 1800 órakor elhagyja az üléstermet. 
Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 2./ napirendi pont tárgyalására. 
 
 
2. napirend 
Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó: Tóth József polgármester 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a beszámolóval kapcsolatban az anyagot minden képviselő-testületi tag kézhez 
kapta. Kéri, hogy akinek az anyaggal kapcsolatban kérdése van tegye fel. 
 
Felkéri Fischer József Hantos Község Polgármesterét, hogy döntsenek a beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
Fischerné Koncz Katalin képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a beszámolóban szereplő egy darab számítógép beszerzése, hogy áll? 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy azért lett betervezve a beszerzés, mert az év elején felvetődött a lehetősége, 
hogy az új védőnői alkalmazás nem működik a szolgálat laptopján, de fel lett bővítve a 
memóriája, azóta nincs vele gond. A védőnő nem panaszkodott rá, eddig tudott vele dolgozni. Ha 
nem muszáj új gépet beszerezni, akkor most ettől eltekintenének, a helyettes védőnő bére 
ugyanis egy kicsit megnyomta a költségvetést. 
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Fischer József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek még 
kérdése, hozzászólása? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás 2011. I. félévi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos határozati 
javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
108./2011.(IX.15.) számú  határozata 

 
Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011 évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás  2011. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Átvett pénzeszköz MEP-től 3.191. eFt 1.593 eFt 
Összesen: 3.191  eFt 1.593 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 2.060 eFt 1.160 eFt 
Járulék 499 eFt 298 eFt 
Dologi kiadás 467 eFt 95 eFt 
Összesen: 3.026 eFt 1.553 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30.  
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóval 
kapcsolatban? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete részéről nem hangzott el, Tóth József polgármester a Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló határozati javaslatot 
szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

132/2011.(IX.15.) számú  határozata 
 

Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011 évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás  2011. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Átvett pénzeszköz MEP-től 3.191. eFt 1.593 eFt 
Összesen: 3.191  eFt 1.593 eFt 
 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 2.060 eFt 1.160 eFt 
Járulék 499 eFt 298 eFt 
Dologi kiadás 467 eFt 95 eFt 
Összesen: 3.026 eFt 1.553 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a  szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30.  
 

 
 Ezt követően a két képviselő-testület rátér a 3. napirendi pont tárgyalására. 
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3. napirend 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2011. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámoló  
Előadó: Tóth József polgármester 
 
 
Tóth József polgármester: 
 
Kéri Hantos Község Polgármesterét, hogy először Hantos Község Képviselő-testülete 
tárgyalja meg a napirendet. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi, hogy 
van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztésben és a mellékletében is szerepel a bevételek 
között a 881.000,- Ft. Ezt a körjegyzőség a KSH-tól előlegként kapta a két település 2011. 
október 1-én kezdődő népszámlálására. 
Véleménye szerint a költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóból is látható hogy a 
körjegyzőség nemcsak szakmai, hanem finanszírozás szempontjából is beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket. Reméli ezen véleményével mindkét képviselő-testület is egyetért. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatást. Az anyag részletes és jót áttekinthető. Véleménye szerint jól 
működik a körjegyzőség, amit megköszön. A további munkához sok sikert kíván.  
Kérdezi, hogy a költségvetés mellékletében szereplő „átfutó kiadás” mit takar. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a június hónapra járó illetmény kifizetése 2011. június 
30-án történt, ezért szerepel az átfutó kiadások között a beszámolóban.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Hantos Község Képviselő-testülete részéről több kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, Fischer József polgármester a Körjegyzőség 2011. 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
109./2011. (IX.15.) számú határozata 

 
Nagylók-Hantos Községek  Körjegyzősége  2011. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2011 évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Állami hozzájárulás: 5.118 e Ft 3.065 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
Hantos Községi Önk.                             9.399 eFt 4.362 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
 Nagylók Községi Önk. 10.059 e Ft 4.122 e Ft 
KSH-tól népszámlálásra átvett 0 eFt 881 e Ft 
 
Összesen: 24.576  eFt 12.430 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 19.183 eFt 8.956 eFt 
Járulék 4.817 eFt 2.275 eFt 
Dologi kiadás 576 eFt 174 eFt 
Átfutó kiadások: 0e Ft 1.017 eFt 
Összesen: 24.576 eFt 12.412 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a   szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30.  
 
 
Tóth József polgármester 
 
Elmondja, hogy Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is megkapta az anyagot. 
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése hozzászólása? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József 
polgármester a Körjegyzőség 2011. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló határozati 
javaslatot szavazásra teszi fel. 
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A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

133/2011.(IX.15.) számú  határozata 
 

Nagylók-Hantos Községek  Körjegyzősége  2011. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról 

 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2011 évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Állami hozzájárulás: 5.118 e Ft 3.065 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
Hantos Községi Önk.                             9.399 eFt 4.362 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
 Nagylók Községi Önk. 10.059 e Ft 4.122 e Ft 
KSH-tól népszámlálásra átvett 0 eFt 881 e Ft 
 
Összesen: 24.576  eFt 12.430 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 19.183 eFt 8.956 eFt 
Járulék 4.817 eFt 2.275 eFt 
Dologi kiadás 576 eFt 174 eFt 
Átfutó kiadások: 0e Ft 1.017 eFt 
Összesen: 24.576 eFt 12.412 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a   szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 Tóth József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a közös nyílt ülésen több napirend nem szerepel, megköszöni a részvételt, az 
ülést 1820 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 Tóth József      Fischer József 
 polgármester        polgármester 
 
 
 

 
Gálné Papp Erika 

körjegyző 
 
 
 
 

            Takácsné Erdélyi Mária     Suhaj Józsefné 
                  jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő  
             

 
 
 

 
 
 


