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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. november 27-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

117/2017.(XI.27.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról

118/2017.(XI.27.) Kt. Hat.

Perbeli képviselettel kapcsolatos döntés /Dr. Őrlős Gábor ügyvéd
módosított tényvázlatának elfogadása/

119/2017.(XI.27.) Kt. Hat.

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői
állására kiírt pályázattal kapcsolatos szakértői bizottság
megválasztása

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 27-én, 14:00 órakor
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Kozák Ferencné alpolgármester valamint,
Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina és Oravecz Mihály testületi
tagok.

Bejelentéssel van távol: Nagy Szilárd polgármester
Varga Valéria testületi tag
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
az önkormányzat helyettesítő jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Jegyzőkönyvvezető
Kozákné Mikus Anikó ügyintéző
Kozák Ferencné alpolgármester asszony üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott
testületi tagok közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a Képviselőtestület tagjait, hogy Nagy Szilárd polgármester úr nem tud a mai ülésen részt venni.
Az ülés összehívása telefonon történt.
Kozák Ferencné alpolgármester javasolja, hogy nyílt ülés keretében az alábbi napirendek kerüljenek
megtárgyalásra.
1. Perbeli képviselettel kapcsolatos döntés
2. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal
kapcsolatos szakértői bizottság megválasztása
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Az I. napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta.

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
117/2017.(XI.27.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
Nyílt ülés:
1. Perbeli képviselettel kapcsolatos döntés
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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2. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal
kapcsolatos szakértői bizottság megválasztása
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
I. NAPIREND:
Perbeli képviselettel kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző az előterjesztést ismertette, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
a Képviselő-testület a november 13-i ülésen úgy határozott, Dr. Őrlős Gábor ügyvéd által a
3.M.2016/2017/2 számon a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon folyamatban lévő
munkaügyi perben Kengyel Községi Önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatosan az akkori ülésen
beterjesztett tényvázlatot akkor fogadja el, ha a jogi-képviseleti díj első felének kifizetése a kitűzött
tárgyalási napig (2017. december 5.), a második felének a kifizetése pedig a per befejezését követően
történik meg. Dr. Őrlős Gábor ügyvéd úr megküldte a módosított tényvázlatot.

Kozák Ferencné alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot
hozta.

118/2017.(XI.27.) Kt.
Határozat
Perbeli képviselettel kapcsolatos döntés

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a 3.M.2016/2017/2.
számon a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon folyamatban lévő munkaügyi
perben Kengyel Községi Önkormányzat jogi képviseletével Dr Őrlős Gábor ügyvéd irodáját
(5000 Szolnok, Szapáry út 31. 2/5.) bízza meg. Az ügyvéd által küldött Tényvázlatot a melléklet
szerinti részletezettséggel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás és a tényvázlat aláírására.
Erről értesülnek:
Dr. Őrlős Gábor ügyvéd 5000 Szolnok, Szapáry út 31. 2/5.
Képviselő testület tagja helyben
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Melléklet a 118/2017.(XI.27.)Kt. határozathoz

Dr. Őrlős Gábor ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry út 31. 2/5. ; Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 315.
e-mail:dr.orlos.gabor@t-online.hu
Tel.: 06-56/414-976 ; Mobil.: 06-70/361-99-04

TÉNYVÁZLAT
Alulírott Nagy Szilárd – Kengyel Község Önkormányzat Polgármestere mai napon megjelent
irodámban.
Nagy Szilárd megbízást adott eljáró ügyvédnek, hogy Kengyel Község Önkormányzata vonatkozásában
a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 3.M.2016./2017. szám alatt folyamatban lévő
elsőfokú eljárásban jogi képviseletét teljes jogkörrel ellássa. Akadályoztatása esetén hozzájárult
ahhoz, hogy az iroda alkalmazottja, Dr. Juhász Tibor és Dr. Majzik Zsuzsanna ügyvédjelöltek és Dr.
Lakatos Tamás alkalmazott ügyvéd járjon el.
Eljáró ügyvéd tájékoztatta az ügyfelet, az eljárás menetéről, a várható következményekről, valamint jogi
álláspontjáról.
Eljáró ügyvéd felhívta meghatalmazó figyelmét arra, hogy a meghatalmazás az elsőfokú eljárásban
történő tárgyalásokon való képviseletre szól.
Eljáró ügyvéd tájékoztatta a Meghatalmazót, hogy az elsőfokú eljárásban történő jogi
képviseletének díja 400.000.- Ft+ÁFA, azaz négyszázezer forint+ÁFA, valamint 40.000Ft+ÁFA,
azaz negyvenezer forint+ÁFA tárgyalásonként. A képviselet díja két részletben kerül megfizetésre, az
első 200.000Ft+ÁFA az elsőfokú eljárás első tárgyalása előtt, míg a második 200.000Ft+ÁFA az
elsőfokú eljárás befejezését követően. A megbízási díj az eljárás kimenetelétől függetlenül kerül
megfizetésre.
Jelen megbízásnak érvényességi feltétele, hogy állandó megbízási díj Kengyel Község Önkormányzata
részéről rendszeresen megfizetésre kerüljön, továbbá az is, hogy a fenti 200.000Ft+ÁFA,azaz
kettőszázezer forint+ megbízási díj az első tárgyalási napig rendezésre kerüljön.
Nagy Szilárd jelen tényvázlat aláírásával kijelenti, hogy eljáró ügyvédtől – a jelenleg rendelkezésre álló
iratok alapján - teljes körű felvilágosítást kapott, melyet megértett és tudomásul vett, a fenti tények
ismeretében adja a meghatalmazást eljáró ügyvédnek.
Meghatalmazó az elsőfokú eljárásban való képviselet ellátásának 400.000.- Ft+ÁFA díját elfogadta.
A megbízási díj teljes összegének meg nem fizetése esetén eljáró ügyvéd a Felek között létrejött
megbízást azonnali hatállyal és indokolás nélkül felmondja, és a Kengyel Község Önkormányzatának
képviseletét a fenti eljárásban nem látja el.
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Nagy Szilárd - polgármester jelen tényvázlat tartalmát megismerte, magára nézve kötelezőnek ismerte el
és szabad akaratából, befolyásmentesen jóváhagyólag aláírta.

Kelt: S z o l n o k , 2017. november hó ……. napján
……….....……………………
Kengyel Község Önkormányzat
képviseletében
Nagy Szilárd polgármester
meghatalmazó

………………….....………
Dr. Őrlős Gábor – ügyvéd
meghatalmazott

II. NAPIREND:
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatos
szakértői bizottság megválasztása /szóban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy a július 31-i ülésen döntött
a Képviselő-testület a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állásra kiírt pályázat
közzétételéről. A jogszabály előírja, hogy magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázókat
szakértői bizottságnak is véleményeznie kell. A bizottság tagjainak Némethné Matastik Magdolnát a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elnökét, Rónyai Lászlót az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. tagját és Tóthné Kis-Pál Tündét a Kengyeli Kossuth Lajos
Általános Iskola igazgatóját javasolja. Kéri a szakértői bizottság tagjaira tett javaslat elfogadását.
Kozák Ferencné alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot
hozta.
119/2017.(XI.27.) Kt.
Határozat
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatos
szakértői bizottság megválasztása
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Kengyeli József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatosan a
150/1992.(XI.20.) Kor. rendelet 7 §. (6) bekezdése alapján, a beérkezett pályázatok előzetes
véleményezésére az alábbi szakértői bizottságot választja meg:
1.
2.
3.

Némethné Matastik Magdolna A Magyar Könyvtárosok Egyesülete JNSZ. M.-i Elnöke
Rónyai László Az NM Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. tagja
Tóthné Kis-Pál Tünde A kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója

Erről értesülnek:
A szakértői bizottság tagja
Képviselő testület tagja helyben
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Mivel több napirend nem hangzott el, Kozák Ferencné alpolgármester asszony megköszöni a megjelenést
az ülést berekeszti.
K.m.f.

Kozák Ferencné
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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