
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 13-án megtartott  

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

                      Keresztes Péter Pál képviselő 

            Kecskés Mihályné képviselő 

                       Vágner Olivér képviselő 

                       Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                       Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő az 

ülésen jelen van, a képviselőtestület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Keresztes Péter Pál képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: az ülés összehívása telefonon történt, meghívót nem küldtünk ki. 

Javaslom a következő napirend elfogadását: 

 

Napirendek 

 

1./ Előterjesztés jegyzői feladatok ellátására 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés jegyzői feladatok ellátására 

 

Boldog István polgármester bemutatja a képviselő-testületnek Dr. Gaszparjan Karen Kenderes 

Város Jegyzőjét, akit javasol, hogy a jövőben helyettes jegyzőként lássa el a jegyzői 

feladatokat. Kenderes Város Képviselő-testülete határozattal hozzájárult a helyettes jegyzői 

feladatok ellátásához.  

 

Dr. Gaszparjan Karen Jegyző Úr a képviselő-testületnek röviden bemutatkozik. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2012.(I.13.) önkormányzati határozata 

 

Jegyzői feladatok ellátására 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvényben biztosított jogköre alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület 2012. január 13. napjától a jegyzői feladatok ellátásával  

Dr. Gaszparjan Karen Kenderes Város Jegyzőjét bízza meg. 

 

2. A helyettesítési feladatokat a helyszínen heti 1 munkanapon látja el. A Jegyző 

javadalmazására havi bruttó 180.000.-Ft-ot, valamint útiköltség térítést állapít meg. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további közszolgálati jogviszony 

létesítéséről szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2012. január 13. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző Kenderes  

 

Boldog István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az ÖNHIKI támogatásról, ebből 

a pénzből több számla kifizetésre került, a fizetéseket ki tudjuk adni. Tervezzük a háziorvosi 

rendelőben a számítógép fejlesztését, mivel nagyon elavult és nem tudnak rajta dolgozni. A 

polgármesteri hivatalban is az informatikai rendszert fejleszteni szükséges. 16 főt kívánunk 

foglalkoztatni a start-munkaprogram keretében.  

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

/ Boldog István /                                 kmf.     / Dr. Gaszparjan Karen  / 

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /              / Keresztes Péter Pál / 

               képviselő              képviselő 

 

 


