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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 17-én, 16.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.) 
 
Jelen vannak: 

Tóth János Zoltán   polgármester 
Gyurka Miklósné  alpolgármester 
Varga József   képviselő 
Kozma-Bognár László  képviselő 
Kiss Józsefné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 Lutár Mária    jegyző 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Könyvtáros, programszervező, hivatalsegéd állás betöltése 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester   
 
 
1. Könyvtáros, programszervező, hivatalsegéd állás betöltése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A jelenlegi alkalmazott kérte munkaviszonyának 
megszűntetését, ezért az állás betöltésére pályázatot írtak ki. A pályázati kiírásra 5 pályázat 
érkezett. A képviselők egyetértésével 3 pályázót hívtak be meghallgatásra. A meghallgatást 
követően a képviselők véleménye az volt, hogy mindhárom pályázó alkalmas a munkakör 
betöltésére. Összességében a benyújtott pályázat és a személy meghallgatás után az volt a 
képviselők véleménye és javaslata, hogy a polgármester, hogy Tóth Tímea hegymagasi lakossal 
kössön munkaszerződést a művelődésszervező, hivatalsegédi munkakör betöltésére 
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a 
testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 



17/2019. (IV.17.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
javasolja a polgármesternek, hogy a könyvtáros, 
programszervező, hivatalsegédi munkakör betöltésére 3 hónap 
próbaidő kikötésével határozatlan időre Tóth Tímea hegymagasi 
lakossal kössön munkaszerződést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester  
      

 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 16.20 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 
 


