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16. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2013. június 05. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő- testületi 

ülésen.  
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Szabó Klára bizottsági tag 
 Bulejka András bizottsági tag 
 Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
Sajnos ma reggel tragikus közúti baleset áldozata lett Tömör Józsefné jegyző asszonyunk. A 
szomorú esemény okán egy napirendi pont tárgyalását javasolom, nevesül Tömör Józsefné 
jegyző az önkormányzat saját halottjává nyilvánítása. 
 
A napirendi pont tárgyalását a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal támogatta. 
 
 

1./ Tömör Józsefné jegyző az önkormányzat saját halottjává 
nyilvánítása 

       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 

Vargáné Fodor Rita mb.jegyző: Az írásos előterjesztés kiosztásra került, kérem a T. 
Képviselő-testületet, szíveskedjen azt megtárgyalni. 
 
Bulejka András PVB tag: Ez azt hiszem mindnyájunknak természetes, hogy a jegyző 
asszonyt az önkormányzat saját halottjának tekinti. Kérdésem, miben tudnánk ezen kívül 
még segíteni a családnak, gyors segély esetleg? A Képviselő-testület részéről személyes 
részvétnyilvánítás szükséges, a családdal a kapcsolatot fel kell venni. Javasolom, a 
Polgármester Úr, valamint a testületből egy képviselő személyesen keresse fel a családot. 
Jávorka János képviselő úrra gondolnék, amennyiben vállalja.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs akadálya. 
 
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző: A család Balassagyarmaton volt, bejöttek hozzánk. 
Felajánlottuk a segítségünket minden téren, amit a jegyző asszony férje köszönettel vett. Az 
anyakönyvi kivonat elkészítésével kapcsolatban Szendehely önkormányzatát megkerestük, 
Fodor Lászlóval is felvettük a kapcsolatot, jegyzőkönyv felvétele elindításra került. A jegyző 
asszony tavalyi, ki nem vett szabadságát elszámoltuk, valamint az 5 ledolgozott napot 
elszámoljuk természetesen azonnal. Ha a Képviselő-testület egyéb kegyeleti juttatást is 
megállapít, bizonyára köszönettel fogja venni a család.  
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Bulejka András PVB tag: A Képviselő-testület hivatalos formává tegye ezt az aktust. 
Személyesen kell a családhoz elvinni a támogatást, még a holnapi nap folyamán. Kellő 
komolysággal, kellő tisztelettel kell eljárni. 
 
Girasek Károly képviselő: Javasolok támogatásként megállapítani 1 havi bért. A határozati 
javaslat véleményem szerint nem elég precíz. Határozatban kellene megfogalmazni a 
részvétünket. Nem az előterjesztést támogatjuk, hanem azt, hogy az önkormányzat saját 
halottjává nyilvánítja jegyző asszonyt.  
 
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző: Bruttó vagy nettó bér a javaslat? Konkrét összegben 
lenne célszerű meghatározni a támogatás összegét. 
 
Bulejka András PVB tag: 250.000 Ft a javaslatom. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért, hogy az önkormányzat Tömör Józsefné jegyző 
asszonyt saját halottjának nyilvánítsa, továbbá azzal, hogy a család részére 250.000 Ft 
támogatás kerüljön kifizetésre, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyöntetű igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
142/2013. (VI.05.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tragikus balesetben, 
2013. június 5-én elhunyt Tömör Józsefné  jegyzőt, az  Önkormányzat 
saját halottjának nyilvánítja.  
A Képviselő-testület a temetés teljes költségét vállalja. A temetési 
költségen felül,  kegyeleti támogatásként  250.000 Ft támogatást biztosít 
a család részére.  
Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert és Jávorka János képviselőt, hogy 
Jegyző Asszony családjánál a Képviselő-testület nevében 
részvétlátogatást tegyenek.  
 Képviselő-testület a kegyeleti juttatás fedezetéül az általános tartalékot 
jelöli meg. 
Az előirányzat változást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 15 óra 25 
perckor bezárom. 
 

Kmft. 
 
 
 
                                          Mezőfi Zoltán                                       Vargáné Fodor Rita 
                                          polgármester                                          megbízott jegyző 
                                             
 
 
 
                                            Girasek Károly                                       Majnik László 
                                                  Jkv.hit.                                                    jkv.hit. 


