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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 25. 
napján megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Pintér József alpolgármester 
   Bors István képviselő 
   Hegyi István képviselő 
   Kalló János képviselő 
 
   Vezér Beáta jegyző 
 
Meghívottak:   Olaszyné Fülöp Anita jegyzői állásra pályázó 
   Rákóczi László iskolaigazgató 
   Böcskei Richárd vállalkozó 
   Gyenge Álmos erdész 
   Kóbor Géza erdész            TÖRÖLNI 
   Takácsné dr. Piukovics Márta ügyvéd 
 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből mindenki jelen 
van.  
 

 
A testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyilvános ülés 
 
1. Jegyzői álláspályázatok elbírálása 

Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 

2. Nagylózsi tagiskola tagiskola-vezetői pályázati feltételek egyeztetése 
Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 
 

1. napirendi pont 
 

Jegyzői álláspályázatok elbírálása 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen viszonyban van a német 
nyelvvel? 
 
Olaszyné Fulöp Anita: Keveset beszélek, a szándék megvan bennem. Eddig több iskolát is 
elvégeztem, s eddig nem volt szükségem a német nyelvre. A két fiam mellett pedig nem volt 
időm igazán komolyabban foglalkozni a nyelvvel. Fertődön élek, 17 és 20 éves gyermekeim 
vannak, ami egy munkáltató részéről kedvező lehet. A távolság 16 km, ami azt gondolom, 
nem veszélyes. A munkába járást saját gépjárművel tudom megoldani, mert 
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tömegközlekedés a két település között nincs. Ez kb. havi szinten 5.000 Ft kiadást jelent az 
önkormányzatnak. Pedagógusként kezdtem dolgozni, majd a fertődi gyámhivatalhoz 
kerültem, ahol csoportvezető voltam. Ez alatt az idő alatt, 2003-ban végeztem el az 
Államigazgatási Főiskolát. Sarródon 2006 óta vagyok jegyző.  
 
Hegyi István: Tudhatunk valamit a váltás hátteréről, illetve most, hogy a közigazgatás 
átalakításáról lehet hallani, mik a tervei? 
 
Olaszyné Fülöp Anita: Az előző ciklus alatt tárgyalások kezdődtek Fertőddel egy Fertőd-
Sarród közjegyzőség megalakításáról. Októberben új testület állt fel, akik úgy döntöttek, 
mégsem szeretnének Fertődhöz csatlakozni. A szándék, úgy gondolom, továbbra sem szűnt 
meg, csak esetleg nem Fertődben gondolkoznak a képviselők. Én magam úgy vagyok, ha azt 
látom, hogy megszűnik a munkahelyem, akkor szerencsésebb, ha még a megszűnés előtt 
keresek új állást, mert a munkanélküli ellátásból nehezen lehetne a családot eltartani. Az is 
el kell mondanom, hogy a képviselő-testület egy tagja nem lát szívesen, és ez is oka a 
váltásnak.  
A közigazgatás átalakításáról jelenleg az tudható, hogy 2-3.000 fős településeken 
megszüntetik az önálló polgármesteri hivatalokat, sőt azok a körjegyzőségek sem 
maradhatnak, akik ez alatt a létszám alatt vannak. Én ennek tudatában pályázok.  
 
Tóthné Szigeti Éva: A hétvégi rendezvényeinken a jelenlétet tudja vállalni? 
 
Olaszyné Fülöp Anita: Nagyon szívesen. Tisztában vagyok azzal, hogy egy kis hivatalban 
ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolításában a hivatal dolgozóinak aktívan részt kell 
venni. Ez nem volt részemről probléma. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Mit tud tenni, illetve hogy oldaná meg azt a helyzetet, ha két ügyfél 
egymással veszekszik, és a hivatalt okolják a problémájukért? 
 
OIaszyné Fülöp Anita: Nem ismerve a konkrét esetet, csak általánosan mondhatom el, 
hogy a határozott fellépéssel sok mindent el lehet érni az ügyfelekkel, és adott esetben ez a 
határozottság megvan bennem. Anyakönyvi szakvizsgával az iskolai végzettségem alapján 
rendelkezem, de nem túl sokat használtam. Úgy tudom, itt a halottak anyakönyvezése jelent 
gondot, ha nincs itt az anyakönyvvezető. Azt tudom ígérni, amennyiben engem választ a 
Képviselő-testület, mire ide kerülök, igyekszem gyakorlatot szerezni.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Számos folyamatban lévő pályázatunk fut, és újakat tervezünk. Ön 
mennyire folyik be a pályázatokba? 
 
Olaszyné Fülöp Anita: Sarródon is több pályázat van folyamatban, bár ott a művelődéses 
nagyon jól beleásta magát a pályázatokba, így inkább ő foglalkozik vele, de tőlem sem 
idegen. 5 éve dolgozom a térségben a közigazgatásban, a kapcsolataim megvannak akár a 
kormányhivatalnál, akár más szerveknél. Különböző ellenőrzések az általam vezetett 
hivatalnál kiemelkedő hibákat nem találtak. A munkatársaimmal is nagyon jó a viszonyom. 
Ha engem választanak, lendülettel és kedvvel jönnék dolgozni. Sarródon jövő hét szerdán 
lesz testületi ülés, azon tárgyalhatja a testület a közös megegyezése megszűnésemet, és én 
elképzelhetőnek tartom, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy április 4-vel Nagylózson 
kezdhessek.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszönöm, hogy eljött, értesíteni fogjuk a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Olaszyné Fülöp Anita elhagyta a helyiséget.  

 
Tóthné Szigeti Éva: Meghallgattuk a jegyzői állásra pályázó Olaszyné Fülöp Anitát. Közben 
jelezte a másik, a feltételeknek mindenben megfelelő pályázó, hogy visszalép, mert jelenlegi 
lakóhelyéhez közelebb megválasztották jegyzőnek. Én szeretnék több jelölt közül választani, 
ezért azt javaslom, írjuk ki még egyszer a pályázatot.  
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Hegyi István: Nekem is az a véleményem, hogy egy jelölt nem jelölt, én is új pályázat kiírása 
mellett vagyok.  
 
Pintér József: Azt gondolom, láttuk kik pályáztak a mostani kiírásra, nem hiszem, hogy 
olyan nagyon mások adnák be a jelentkezésüket. Kezdő jegyzőt én nem támogatok, mert 
mire beletanul, megszűnik az önkormányzat. A pályázónak kellő gyakorlata van ahhoz, hogy 
a jegyzői feladatokat ellássa. Arról nem beszélve, ha új pályázatot írunk ki, az megint idő, és 
nyár is lehet, mire új jegyzőnk lesz.  
 
Bors István: A leírt pályázat és az itt elmondottak alapján én alkalmasnak tartom őt 
jegyzőnek. Amikor először olvastuk az anyagokat, már akkor ő volt az, akit a 
legalkalmasabbnak tartottam az összes pályázó közül. Ha pedig a sarródi polgármester 
ajánlja, akkor megbízom benne, mert ő olyan ember mögé nem áll, akivel ne lenne 
megelégedve.  
 
Kalló János: Túri Lajos polgármester számomra is garancia. Én is ismerem őt, és megbízom 
benne.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Ha most nem választanánk jegyzőt, akkor akár a körjegyzőség felé is 
elmehetnénk, hiszen a jövő nem az önálló hivataloké. 
 
Kalló János: Ezt már egyszer leszavaztuk. Azt gondolom, amíg lehet, legyen önálló jegyzőnk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

18/2011. (III. 25.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nagylózs Község jegyzőjévé 2011. 
április 4. napjától – határozatlan időre – 
Olaszyné Fülöp Anita, Fertőd, Petőfi u. 2/B. 
szám alatti lakost választja.  
 
Alapilletményét a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. tv. 45. § (2) bekezdés a) 
pontja, vezetői illetménypótlékát a 46. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján állapítja meg.  
 
Határidő: 2011. április 4.  
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 
 

 
2. napirendi pont 

 

Nagylózsi tagiskola tagiskola-vezetői pályázati feltételek egyeztetése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
 
Rákóczi László: Mint az Önök előtt is ismeretes, lejár a tagintézményvezető vezetői 
megbízása, így a pályázatot ki kell írni a munkáltatónak, jelen esetben nekem. Tekintettel 
arra, hogy a tagintézménynek jelentős szerepe van a településen, ezért indokoltnak tartok 
Önökkel egy egyeztetést, mielőtt a pályázati kiírás megjelenne. A pályázati kiírásnak vannak 
jogszabály által meghatározott kötelező elemei, ilyen pl. a közoktatásvezetői képesítés, 
amivel a jelenlegi tagintézményvezető rendelkezik. Vannak olyan további elvárások, amiket 
meg lehet határozni, azonban az csak a munkakörrel lehet kapcsolatos. Ilyen lehet a 
nyelvtudás vagy nyelvvizsga. A javaslataikkal kiegészített pályázati felhívás-tervezetet e-
mailen megküldöm Önöknek. A pályázatok elbírálásának jogszabályban meghatározott 
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folyamata van, illetve a társulási megállapodásunk szerint ki kell kérnem az illetékes 
polgármester véleményét. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy a pályázatokat eljuttatom a 
polgármester felé, aki egyeztet Önökkel. 
 
Hegyi István: Javaslom, a vezetői elképzelés mellé kérjünk olyat is, hogy fejtse ki a 
véleményét az óvoda-iskola közötti együttműködésről és vázolja fel a két intézmény jövőjét 5 
éves időszakra.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Szívesen vennénk ötleteket arra is, hogy az elsősöket hogyan lehetne 
idecsalogatni. Amennyiben több javaslat nincs, megköszönöm Igazgató Úrnak, hogy elfáradt 
hozzánk. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Németh Zoltán Levente a tó kialakítására megadta 
az ajánlatát. A beruházás összköltségét 48 M Ft-ban határozta meg, ezért cserébe 12 telket 
kér, és 2 telek esetében vállalja a beépítést. Több ajánlatunk még nincs.  
 
Bors István: Érdemes lenne értékbecslőt megbízni, hogy egyáltalán a tóparti telkek mennyit 
érnek.  
 
Hegyi István: Kérjünk még árajánlatokat a tó elkészítésére.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Amiről még tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy az 
óvoda energiakorszerűsítési pályázatával kapcsolatban megbeszéléseket folytattam, és a 
pályázatíró szeretne mielőbb leülni a Képviselő-testülettel, hogy a részleteket 
megbeszélhessük.  
 
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a testületi ülést bezárom.  
 
A jkv lezárva. 
 
 

Kmf 
 
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Vezér Beáta 
 Polgármester jegyző 
 
 
 
 
 


