
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. 

   
 
 Szám: 38-24/2010. 

 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 3-án 11 
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme 
                        Felsőpáhok, Szent István u. 67. 
 
Jelen vannak: Varga Ádám alpolgármester 

Erdélyi Zoltán helyi képviselő 
Hegyi József helyi képviselő  

            Bolek Zoltán jegyző  
                        Lakosság részéről : 8 fő 

 
 
 

I.  
Napirendek tárgyalása előtt 

 
 

Varga Ádám alpolgármester: Köszöntötte a képviselőket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel azon az alpolgármester és kettő fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot 
tesz az ülés napirendjére:  
 
 

1. Jegyzői kinevezés módosítása 
      Előadó: Varga Ádám alpolgármester 
 
2. Bolek Zoltán jegyző eskütétele 
      Előadó: Varga Ádám alpolgármester 
 
3. Prótár Richárd lemondás visszavonása 
      Előadó:  Varga Ádám alpolgármester 
4. Egyéb ügyek, bejelentések 
      Előadó:  Varga Ádám alpolgármester 
 

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű 
határozat hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot elfogadta. 
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II. 
Napirendek tárgyalása 

1.Jegyzői kinevezés módosítása 
  

 
Varga Ádám: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy  Bolek Zoltán jegyzői kinevezését 
2010. december 1. napról 2010. december 3. napjára kell módosítani. 

 
A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 

alábbi 
 

71/2010.(XII.03.) számú határozatot: 
A képviselő-testület módosítja a 70/2010.(XI.25.)-i határozatát az alábbiakban Bolek 
Zoltánt nevezi ki  2010. december 3. napjával a jegyzői munkakör betöltésére - 6 hónap 
próbaidő kikötésével. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Varga Ádám alpolgármester 

 
 
 
2.Bolek Zoltán jegyző eskütétele 

(esküokmány fénymásolatban mellékelve) 
 
3.Prótár Richárd falugondnok lemondás visszavonás  
 
Varga Ádám: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy  Prótár Richárd falugondnok 
visszavonta a lemondását kéri a képviselő-testületet, fogadja el. Prótár Richárd falugondnok 
hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyalásához. 
 

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi 

 
72/2010. (XI.03.)   számú határozatot: 

A képviselő-testület Prótár Richárd falugondnok közalkalmazotti jogviszony 
lemondásának visszavonását tudomásul veszi, egyben a jogviszony közös 
megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozó   67/2010.(XI.22.) számú 
határozatát visszavonja. 
 
4. Egyéb ügyek 
Pintér Gyula Felsőpáhok, Petőfi u.22. szám alatti lakos kéri az alpolgármester urat, hogy a 
következő rendes testületi ülés a kultúrházban kerüljön megrendezésre. 
Varga Ádám: a következő ülést a kultúrházban fogjuk tartani 2010. december 13-án 16 órakor. 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyílt ülést a polgármester 12 órakor bezárta. 

kmft. 
Bognár Attiláné              Bolek Zoltán                 Varga Ádám 
  jegyző helyett                 jegyző                              alpolgármester 


