
JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült:  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2011. július 19.-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterve 
   (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Vincze József köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívott vendégeket és az 
érdeklıdıket. 
 
Megállapítja a Képviselı-testület határozatképességét: 9 fıbıl jelen van 7 fı, Józan Krisztián 
képviselı úr jelezte a távollétét.  
Tájékoztatja a képviselıket, hogy mivel rendkívüli ülésrıl van szó, módosító indítvány nem 
nyújtható be. 
Elmondja, hogy dr. Deák Erzsébet jegyzı közszolgálati jogviszonya az Önkormányzattal 
2011. július 15-én megszőnt. A Képviselı-testületnek meg kell bíznia valakit a jegyzıi 
feladatok ellátásával a kiírt pályázat elbírálásáig. Mivel a Polgármesteri Hivatal személyi 
állományában van megfelelı végzettséggel rendelkezı személy, nem szükséges más település 
jegyzıjét felkérni a helyettesítésre. 
 
Némedi Rezsı javasolja, hogy a megbízást decemberben bírálják felül. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy felülbírálásra nincs szükség, mivel a megbízás határozott 
idıre, az új jegyzı kinevezéséig szól. 
 
Dr. György Balázs érdeklıdik, hogy mi történik, ha az új jegyzı késıbbi idıpontban tud 
munkába állni? 
 
Vincze József elmondja, hogy a megbízás nem a munkába állásig, hanem a kinevezésig szól. 
Felolvassa a határozati javaslatot. 
 

214/2011.(07.19.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Képviselı-testülete a jegyzıi  feladatok ellátásával a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıjét, Szabóné Bán Juliannát bízza meg, aki 
rendelkezik a Ktv-ben foglalt képesítési és szakmai feltételekkel. 
A megbízás  2011. július 20-tól határozott idıre, a jegyzıi pályázat elbírálásáig és 
az új jegyzı kinevezéséig szól. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
Err ıl értesül: polgármester 

             Szabóné Bán Julianna 



 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket a jegyzıi állásra pályázatot benyújtó dr. Percze 
Tündével kapcsolatosan, akit az ülésre meghívott. 
Jenei Attila – korábbi pályázó – ügyérıl tájékoztatja a képviselıket, melybıl kiderül, miért 
nem ı jött az ülésre és a korábban megbeszélt megbízásos munkára. Keresni kellett helyette 
más jelöltet, aki megfelelı kvalitásokkal rendelkezik. Köztisztviselıi jogviszonyban 
alkalmazzuk, a jegyzıi feladatok ellátásában közremőködik, aláírási jog nélkül. 
Ha idıközben kiderül, hogy bármelyik fél részérıl nem valósítható meg az együttmőködés, a 
kiírt határidıig jelentkezık közül választhatunk jegyzıt. 
Bemutatja a jelen lévı képviselıket és meghívottakat. 
 
dr. Percze Tünde köszönti a jelenlévıket. Röviden bemutatkozik, ismerteti a szakmai 
elıéletét. 
 

Zsin Géza képviselı úr  megérkezik 
 

Vincze József megköszöni dr. Percze Tünde bemutatkozását és további kérdés nem lévén az 
ülést 17 óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 

 Vincze József Szabóné Bán Julianna 
 polgármester jkv. 


