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J e g y z ő k ö n y v
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

2012.06.11-i rendkívüli nyílt üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
nagyterme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Makra Sándorné (képviselő)
Dr. Imre Gábor (képviselő)

Jelen van továbbá:                    Dr. Kovács Miklós (jegyző)
Dr. Csabai Zsolt (mb.jegyző)

Jegyzőkönyv vezető: Barta Lászlóné

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 
Napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek módosítási javaslata?

Mivel  más  napirend  felvételére  nem  hangzott  el  javaslat,  így  kéri  a  jelenlévőket,  hogy 
amennyiben egyetértenek vele szavazzanak.

A Testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg 
ülésének napirendjét:

132/2012 (VI.11.) KT. Határozat

Báránd Községi  Önkormányzat Képviselő -  testülete jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:

1./ A megbízott jegyzői megbízás meghosszabbítása
     Előterjesztő: Ulveczki Lajosné alpolgármester
2./ K ü l ö n f é l é k

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mivel az SZMSZ-ünkben jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása szükséges, így javasolja jelen 
ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztani Dr. Imre Gábor képviselő urat.



A Testület  egyetértett  a  javaslattal,  így  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  az 
alábbiak szerint hozta meg határozatát:

133/2012. (VI.11.) KT. Határozat

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Dr. Imre 
Gábor képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Dr. Imre Gábor képviselő

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Emlékezteti a jelenlévőket, hogy  Dr. Csabai Zsolt jegyző megbízása 2012. június 10-ig tartott. 
A  tegnapi  nap  folyamán  lezajlott  választások  eredményeképp  Dr.  Kovács  Miklós  jegyzőt 
polgármesterré választották, minek következtében neki a jegyzői feladatokat át kell adnia. A 
kialakult helyzetre való tekintettel szükségessé vált Dr. Csabai Zsolt jegyzői megbízatásának 
meghosszabbítása, hogy a jegyzői feladatokat továbbra is elláthassa.
Kéri a Testületet, hogy a javaslatot véleményezze, illetve fogadja el.

Más  hozzászólás  nem volt,  így  a  Képviselő-testület  jelen  lévő  tagjai  egyhangúan,  4  igen 
szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

134/2012.(VI.11.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tekintettel 
arra, hogy Dr. Kovács Miklós jegyzőt a 2012. június 10. napján 
tartott  időközi  önkormányzati  választásokon  polgármesterré 
választották,  a  Képviselő-testület  kapcsolat  felvételt 
kezdeményez  Kaba  Város  Polgármesterével  és  Képviselő-
testületével  annak  érdekében,  hogy  Kaba  Város  jegyzője,  dr. 
Csabai  Zsolt  megbízását  meghosszabbítsa  2012.  június  11. 
napjától  a  jegyzői  pozíció  betöltéséig  Bárándon,  s  a 
helyettesítési feladatokat ellássa.
A helyettesítés főbb paraméterei:
• heti 1 nap közös megegyezés szerint
• megbízási jogviszony
• díjazás:nettó 140.000,-Ft/hó

A  Testület  felkéri  a  jegyzőt  és  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Dr. Csabai Zsolt megbízott jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Érdeklődik, hogy a jegyzői pályázatot mikor kell kiírni?



Dr. Kovács Miklós jegyző
Válaszolva a feltett kérdésre elmondja, hogy konkrét dátum igaz nincs erre vonatkozóan, de 
véleménye szerint az alakuló ülésen ezt már ki kell írni, hogy minél hamarabb induljon.
Tájékoztatja a testületet, hogy az időközi választásokra tekintettel a Startmunka mintaprojekt 
vonatkozásában  a  Képviselő –testület  vonatkozásában javasolja  választott  Bíráló  Bizottsági 
tagként Erdős Zsoltot a továbbiakban, mint közreműködőt, aki a munkában részt kíván venni. 
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Mivel  az  ülésen  több  hozzászólás,  felvetés  nem  hangzott  el,  így  az  alpolgármester 
megköszönve a megjelenést, az ülést bezárta.

K.m.f.

Ulveczki Lajosné Dr. Kovács Miklós
alpolgármester jegyző

 Dr. Csabai Zsolt Dr. Imre Gábor
   mb. jegyző      jkv. hit.


