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Jegyzőkönyv 
 

 

 
Készült:  a veresegyházi Szabadidős Gazdasági és Innovációs Centrum II. 

emeleti nagytermében, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 

2010. május 6-án, 17.45 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Szekszárdiné Bányai Katalin elnök, Bárczi László, és  Szabó 

Edina bizottsági tagok;  

Garai Tamás aljegyző. 
   
Szekszárdiné Bányai Katalin, a bizottság elnöke 17.45 órakor nyitja meg az 

ülést.  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. 

A rendkívüli ülés összehívásának okaként elmondja, hogy a 18.00 órakor 
kezdődő testületi ülésen kell dönteni az új könyvvizsgálói szerződésről.   

Ezt követően ismerteti az előzetesen közölt, egypontos  napirendet, melyet a 
bizottság  egyhangúan elfogad.  

 
 1. napirendi pont: 

 
A napirendi pont tárgya: Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés elfogadása. 
Előadó: Garai Tamás aljegyző. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: megkéri  aljegyző urat, ismertesse a 
szerződéskötés előzményeit és körülményeit.  

 
Garai Tamás: elmondja, hogy dr. Rocskai János könyvvizsgáló 5 évre szóló 

megbízási szerződése 2010. április 30-án lejárt, ezért szükséges az  új 
szerződéskötés. Rocskai úr munkájával az önkormányzat elégedett, ezért 

javasolják új megbízási szerződés kötését 2010. május 1- 2014. április 30-ig. 
 

Szabó Edina: gondolkozzunk el azon, hogy a megbízási szerződés 
időintervalluma milyen nehéz helyzetbe hozza a majdani képviselő testületet! 

Nem volna-e helyesebb 5 évre szóló szerződést kötni, hogy 2015 áprilisában a 
2014 őszén megválasztott testület dönthessen  a könyvvizsgáló személyét 

illetően?  
 
Bárczi Lászó: az sem biztos, hogy egy új testület jobban el tudja dönteni, ki a 

megfelelő ember egy ilyen fontos önkormányzati feladat teljesítésére. 
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Szekszárdiné Bányai Katalin: valóban, a mostani döntés is azért egyszerű 
számunkra, mert mi már négy éve ( és az önkormányzat már jóval régebben, 15 

éve) ismeri Rocskai úr kiváló munkáját.  
 

Szabó Edina: rendben, visszavonja a javaslatát. 
 

Ezután a bizottság meghozza alábbi határozatát: 
 

 
19/2010. (V.6.) ÜB határozat 

A bizottság megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat könyvvizsgálói 
feladatainak ellátására vonatkozó előterjesztést, melyet a képviselő -

testületnek is elfogadásra javasol. 
 
Szavazás: egyhangú igen (3)  

 
 

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 18.00 órakor bezárja.  

 

  

kmf. 
 

           Szekszárdiné Bányai Katalin                     Bárczi László 
               elnök            bizottsági tag 

 
 
 
 


