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Farmos Község 
Önkormányzat 
  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-én 14.00 
órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. 
Ács Attila, Dr. Ács József, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: Tóth Julianna megbízott jegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Ács Attila és Kollár Ferenc képviselőt. 
 
Napirend:  
 
1. Aljegyzői állásra érkezett pályázók meghallgatása 
    Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, jegyzőkönyvvezetőre és 
hitelesítőkre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
      1/2012. (1.27.) számú Önk. határozat 
 

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a napirendre, 
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv 
hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.  

 
Napirend:  
 
1. Aljegyzői állásra érkezett pályázók meghallgatása 
    Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester: 10 pályázat érkezett, 2 személy Molnár Éva és dr. Telek 
Dorottya nem felelt meg a pályázati kiírásnak ezért nem kerültek behívásra a 
meghallgatásra. A többi pályázó meghallgatása névsor szerint történik, dr. Bak Imre lenne 
a névsorban az első, Ő azonban jelezte, hogy egy kicsit késni fog. Mivel a névsorban 
második helyen szereplő pályázó jelen van, az ő meghallgatásával kezdenek.  
 
Chrobák Zoltánné dr.  
 
A pályázó ülés előtti nyilatkozata alapján, nyílt ülés keretében kerül tárgyalásra.  
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Horváth László polgármester: Van egy sablon kérdés sor, melyet minden pályázóhoz 
feltesz, utána, ha van kérdés, kiegészítés megtehetik.  
 
Horváth László polgármester: Mikor tudná megszűntetni az előző munkahelyén a 
jogviszonyát, ha elnyerné az állást? 
 
Chrobák Zoltánné dr: Azonnal, mivel közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya.  
 
Horváth László polgármester: A bérrel kapcsolatban benne van a törvényben, hogy a 
jegyzői bértől kevesebbnek kell lennie az aljegyző bérének. Milyen bérre gondolt? 
 
Chrobák Zoltánné dr: Nem foglalkozott vele, nem ez a fő szempont. A testület 
bölcsességére bízza és arra a gyakorlatra, ami Farmos községben helytálló.  
 
Horváth László polgármester: Hogyan oldaná meg a munkába járást? Szolgálati lakást 
igényelve, vagy ingázással? 
 
Chrobák Zoltánné dr: Mindenképpen ingázással, Budapestről vonattal. Jónak tartja a 
zónázó vonatot, útközben lehet olvasni a jogszabályokat.  
 
Horváth László polgármester: 7:30-16:00 óráig van a munkarend, megoldható? 
 
Chrobák Zoltánné dr: A vonat 7:30-kor érkezik be, de nem gond, eljön előbbi vonattal, 
vagy pár percet késik.  
 
Horváth László polgármester: Hosszútávra mik a tervei? Vidékre költözne, vagy felvállalja 
évekig az ingázást, meddig tudná ellátni ezt a feladatot? 
 
Chrobák Zoltánné dr: Vidéki lány, a család most is vidéken van. Egyedül van Budapesten 
amióta a férje meghalt, nagy motivációja Budapesthez nincs, a lelke vidéki maradt.  
 
Horváth László polgármester: Van-e még kiegészítenivalója a leírtakhoz, kérdésekhez? 
 
Chrobák Zoltánné dr: Kiegészíteni valója nincs. Részletesen leírta az életutat, amit 
követett. 23 éves kora óta vezető pozícióban dolgozik jogászként, Pestszerntlőrincen 7 évig 
volt aljegyző. 
 
Vincze Tamás képviselő: Mi az oka annak, hogy közös megegyezéssel megszűnt a 
munkaviszonya? 
 
Chrobák Zoltánné dr: Pestszentlőrincen 20 évig egy vezetés volt. Igény volt arra, hogy a 
vezetést teljesen leváltani, új vezetés és új hivatali apparátus legyen.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Mennyire ismeri a Farmoson kialakult helyzetet? Aljegyzői állás 
van hirdetve, ami határozott idejű állást jelent, perpillanat fegyelmi eljárás van 
folyamatban a kinevezett jegyző ellen. Nem lehet tudni, hogy ez milyen hosszú időtartamot 
fog igénybe venni, lehet akár 1-2 évi is.  
 
Chrobák Zoltánné dr: Tájékozódott az internet segítségével, a FAIR újságból mindenről 
képet kapott.  
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Tóth Julianna mb. jegyző: A jegyző bére 359.400 Ft, a jogszabály szerint ennél kevesebb 
bért állapít meg a testület az aljegyzőnek. A testület még nem döntött a kérdésről, hogy 
mennyivel ad kevesebbet. Nem tudja, hogy egy kerületi aljegyzői bér mennyi. Kerületi 
aljegyzőség után egy községi aljegyzőnek lenni kevésbé elismert a szakmán belül, de 
kétség kívül sokkal izgalmasabb és sokkal nagyobb tudást igénylő munka, hiszen itt 
mindent tudni kell, mert bármi előfordulhat.  
Azért lett a kérdés feltéve a polgármester úr részéről, hogy milyen távban gondolkodik 
Farmosban, mert az érdekelné, hogy fél év múlva itt hagyná a települést, ha jobb állást 
talál, vagy számíthatnak arra, hogy akár innen megy nyugdíjba? 
 
Chrobák Zoltánné dr: Egyetért azzal, amit a jegyző nő mondott, szakmailag sokkal 
nagyobb kihívás, mint a fővárosnál. Amennyiben bizalmat kap a testülettől, a komoly 
ajánlatot, komolyan veszi.  
 
Horváth László polgármester: Nagyon lényeges, hogy tartós jegyző legyen. A vidék és 
Budapesttel kapcsolatban kérdése, hogy mennyire maradt vidéki, mert egészen mások az 
emberek, máshogy kell hozzájuk viszonyulni.  
 
Chrobák Zoltánné dr: Teljesen vidéki maradt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Kedden fog dönteni a testület, értesíteni fogják a döntésről.  
 
SZÜNET 
 
Pető Ernő Zsolt pályázó:  
 
A pályázó ülés előtti nyilatkozata alapján, nyílt ülés keretében kerül tárgyalásra.  
 
Horváth László polgármester: Mikor tudná ellátni a beosztást? 
 
Pető Ernő Zsolt: Azonnal munkába tudna állni, ennek oka, hogy megszűnt a korábbi 
munkahelyén a jogviszonya, jelenleg munkanélküli.  
 
Horváth László polgármester: Kalkulált-e, hogy milyen bérre számítana? 
 
Pető Ernő Zsolt: Tisztában van vele, hogy a jogszabály mennyit ír elő, azzal is tisztában 
van, hogy egy ilyen településen nagyon nehezen oldható meg egy ilyen bérnek a 
kigazdálkodása. 7-es szorzó kategóriával számolva el tudná vállalni a munkakört és 
feladatot. A jogszabály 7,75-öt biztosít, a 7-es szorzóval elvállalná.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Ez azt jelenti, hogy 7 x 38.500 Ft.  
 
Horváth László polgármester: A lakhatást hogyan gondolta: bejárna, albérlet, szolgálati 
lakást igényelne? 
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Pető Ernő Zsolt: Bármelyik megoldható. Jászberény 10 percre van, busszal be tudna járni, 
de helyben is meg tudja oldani a szállást, ha a munka elhúzódik, hiszen a nagymamája 
Farmoson lakik.  
 
Horváth László polgármester: 7:30-16:00-óráig tartó munkaidő megoldható? 
 
Pető Ernő Zsolt: Megfelel, nem okoz gondot, a korábbi munkahelyén is ő nyitott, ő zárt, a 
munkaidő órája nem határozza meg a munka elvégzését, csak ha az készen van és megfelel 
az elvártaknak.  
 
Horváth László polgármester: Mik a hosszú távú tervei? A leírtakból lehet látni, hogy 
Jászberényben sokáig volt a Polgármesteri Hivatalnál.  
 
Pető Ernő Zsolt: A hosszú távú tervekben az szerepel továbbra is, hogy a közszférában 
dolgozzon, nem jellemző, hogy nagy utazó lenne a munkavállalás területén, ahol megfelel 
a munkája, hosszú távon képzeli el a feladat ellátását, itt is ez motiválta, amikor beadta a 
pályázatát. Hosszú távon el tudja képzelni a munkát, azt nem mondhatja, hogy nyugdíjig, 
úgyis a testület és a polgármester dönti el, hogy meddig kívánja alkalmazni a jegyzőt, 
illetve ebben az esetben aljegyzőt. 
 
Horváth László polgármester: A pályázati anyagában szerepelnek végzettségként 
különböző tanulmányok, de a pályázati kiírásnak nem felel meg, erről majd a jegyző nő 
beszél részletesebben.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Tisztában van a Farmoson kialakult helyzettel? Jelenleg 
aljegyzői állás van meghirdetve a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig, azt követően 
jegyzői állás kerül kiírásra.  
 
Pető Ernő Zsolt: Igen.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: A testület úgy írta ki a pályázatot, hogy semmilyen felmentést 
nem ad. A pályázati anyagból az derül ki, hogy a pályázó jogi végzettségének befejezése 
2013-ban várható, tehát hiába kezdte el és van komoly pénzügyi végzettsége, 
pillanatnyilag a pályázatát nem tudják elfogadni.  
 
Pető Ernő Zsolt: A végzettség megszerzése folyamatban van.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: A testület úgy döntött, hogy nem kíván felmentést adni. A 
szakvizsgája megvan, a gyakorlata is megvan, hiszen 2002 óta dolgozik közigazgatásban 
tehát azzal sincsen gond, viszont a kiírásban azt mondta a testület, hogy nem ad felmentést, 
hanem végzett embert akarnak.  
 
Pető Ernő Zsolt: Érti, ezt úgy értelmezte, hogy maga a végzettség típus alól nem ad 
felmentést, nyilván nem másfajta végzettséggel pályázott ide, az egy dolog, hogy ez 
folyamatban van, még nem lezárt, megszerzett végzettség. Úgy gondolja, ha ez kizáró ok 
lett volna, akkor be sem hívták volna meghallgatni.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Azért döntöttek úgy a polgármester úrral úgy, hogy hívják be a 
meghallgatásra, mert nagyon szimpatikus volt a pályázata. Ha netán ez a pályázat 
eredménytelen lenne, és azt mondaná a testület, hogy egy újat kiír, akkor esetlegesen Önt 
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már ismerik, esetlegesen felmentést is adhatnak a második pályázati kiírásnál. Nagyon 
fontos dolog, hogy általában a testületek számára szimpatikus, ha van valami kötődés. 
Ezért döntöttek úgy, hogy meghallgatják. 
 
Pető Ernő Zsolt: Nem csak közgazdász végzettsége van, hanem jogi szakokleveles, tehát 8 
évvel ezelőtt jogász karon szerzett már egy másod diplomát, ami kimondottan gazdasági 
pénzügyi joga volt a jogász szakmának, ennyivel kevesebbet tanul a jogi egyetemen, tehát 
kiegészítő pár évet kell tennie, ennek a felét már elvégezte, ebből van még hátra 1-1,5 év. 
Az iskolát a munkához igazította, és nem fordítva, úgy érzi, hogy a gyakorlatot meg tudta 
teremteni, Jászberényben és Jászladányban.  
 
Horváth László polgármester: Jászberényből miért ment el? 
 
Pető Ernő Zsolt: Jászberényben - április 6-án utolsó nap indokolás nélkül, mikor az 
Alkotmánybíróság másnap megsemmisítette ezt a törvényt, hogy köztisztviselőket 
indokolás nélkül el lehet bocsátani - úgy döntöttek, hogy a hivatalnak egy bizonyos részét 
elbocsátották. Nem kellett indokolni az elbocsátást, ő rákérdezett, nem adtak rá választ. 2 
hete volt akkor egy új jegyző kinevezve. Jászladányban pedig időközi választás volt, 
novemberben a testület feloszlatta magát, új polgármester lett, és az új polgármester az 
apparátus egy részét lecserélte, így többek között a személyét is.  
 
Horváth László polgármester: Gyakran jár Farmosra? 
 
Pető Ernő Zsolt: 2-3 hetente, édesanyja hetente, ezért is tájékozott a farmosi eseményekről.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szabó Géza pályázó:  
 
A pályázó pályázatában nyilatkozott, hogy nyílt ülés keretében kéri a tárgyalást.  
 
Horváth László polgármester: Mikortól tudná ellátni a munkakört? 
 
Szabó Géza: Azonnal, mivel próbaidőn van jelenleg, ezért nem okoz gondot a munkába 
állás.  
 
Horváth László polgármester: A bérrel kapcsolatban milyen elképzelései vannak, milyen 
bérre számít? 
 
Szabó Géza: A törvényi előírás szerint.  
 
Horváth László polgármester: A munkába járást hogyan oldaná meg: bejárna, albérletbe 
lakna, vagy igényelné a szolgálati lakást?  
 
Szabó Géza: Természetesen itt lakással oldaná meg, a próbaidő ideje alatt albérlettel, utána 
ide költözne a környékre.  
 
Horváth László polgármester: Ebben az esetben a 7:30-16:00-ig tartó munkakezdés 
betartható.  
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Szabó Géza: Természetesen igen.  
 
Horváth László polgármester: Hosszú távú tervei? 
 
Szabó Géza: Nem tekinti ugródeszkának a települést, nyugdíjig szeretne itt maradni.  
 
Horváth László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Tóth Julianna mb. jegyző: Kérdése nincs, hiszen személyesen már érdeklődött a pályázó, 
melynek során mindent megbeszéltek. A pályázati anyaghoz nem lett becsatolva a 
szakvizsgának a dokumentuma, de úgy gondolja, hogy a szakvizsgájának meg kell lennie.  
 
Szabó Géza: Van szakvizsgája, fax útján pótolni fogja.  
 
A testület részéről több kérdés nem volt.  
 
Szabó Géza: Szeretné kiegészíteni a leírtakat. A polgármester és jegyző részéről 
információkat kapott, amikor érdeklődni itt járt, és úgy gondolja, hogy alkalmas 8-10 fős 
csapat irányítására, tájékozódása alapján jó szakemberek vannak itt, régóta dolgoznak, 
szívesen dolgozna együtt velük. Tájékozódott a településről, költségvetésről, milyen 
pályázatok vannak, Pályázatában minden le van írva, alapvetően humánus beállítottságú, 
szereti a rendet, ugyanakkor szeret csapatban dolgozni. Akár aljegyzőként, akár 
magánszemélyként biztosan körbe fogja járni kerékpárral ezt a tájat.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Horváth László .  Tóth Julianna  
      Polgármester               mb. jegyző 

 
 
 
 

     Dr. Ács Attila                Kollár Ferenc  
      jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 
 
A kivonat hiteles: Varga Adrienn jkv. 

 


