JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2014. január 28-án megtartott
soron következő – elhalasztott, testületi üléséről.

Jelen vannak: Barta Győző polgármester,
Képviselők: Benkó Dániel, Lőrincz József, Dr. Zsirai Sándor
Távollétét jelezte: Nahóczki László képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Lukács Andrea
Tanácskozási joggal: Csontos Katalin aljegyző
Barta Győző polgármester
Köszönti a megjelent képviselő urakat, külön köszönti Egerbakta Közös Önkormányzati
Hivatal aljegyzőjét Csontos Katalin aljegyző asszonyt, akinek sikeres munkavégzést kíván.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Nahóczki László képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt
venni a mai ülésen, Benkó Dániel képviselő úr jelezte késését.
Javasolja mielőtt a napirendi pontokról döntenek, egy pár szót szeretnek megemlíteni,
annak tárgyában, hogy milyen testületi ülésen vesznek részt. Két héttel ezelőttre volt a
soros testületi ülés kiírva. A jegyző asszony kérésére az elnapolásra került, amely
elnapolásról tájékoztattuk a képviselő társakat. Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a mai
testületi ülés miatt volt egy kis vita közte és a jegyző asszony között. Tájékoztatja a
képviselő urakat, hogy mivel elnapolt testületi ülésnek vette a mai ülést, a napirendi pontok
így is lettek összeállítva. A jegyző asszony tájékoztatása alapján a mostani ülés rendkívüli
ülésnek számít. Ha viszont rendkívüli ülés, akkor szigorúan csak a napirendi pontokat
tárgyalhatjuk. Ez esetben a 4. pontot ki kell venni. Amennyiben viszont elnapolt soros
testületi ülésként tartjuk meg, akkor viszont a kiküldött meghívó alapján a napirendi
pontok változtatás nélkül maradhatnak. Tájékoztatja a képviselő urakat, hogy az
egyebekben csak tájékoztató jellegű témák vannak.
Kérdezi, hogy rendkívüli vagy soros testületi ülésként tartsák meg a mai ülést.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy hagy legyen korrekt meg reális 3 levelet váltott ez ügyben a Hivatallal, a
jegyzővel valamint az aljegyzővel. Előadja, hogy nem rendkívüli ülésnek minősül, ez ügyben
végül is igazat adtak neki. Mégis rendkívüli ülésként került ki a meghívó. Úgy gondolja,
hogy a meghívó kiküldése előtt kellett volna lefolytatni a vitát. Előadja, hogy a képviselő
testület előtt nem volt ismeretes, hogy Zelei-Petró Mónika jegyző asszony meddig dolgozik,
csak fél szavakból lehetett hallani. Az előző testületi ülés kapcsán jegyző asszonytól levélbe
kérte, hogy bizonyos témákat szeretné, hogy testületi ülés elé kerüljön. Ebből van ami
bekerült, van ami nem. Előadja, hogy mostmár látja, hogy jegyző asszony táppénzen van
gyerekáldás miatt, az aljegyző asszony későn kapcsolódott be, emiatt nem tudom, hogy
eljutott e hozzá a levél.
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Csontos Katalin aljegyző
Előadja, hogy nem tudja, mit tartalmaz a levél amely a jegyző asszonyhoz került. Nincs róla
információja. A jegyző asszony nem tájékoztatja. Nincs tudomása arról, hogy a képviselő úr
és a jegyző asszony között a 2014. január 14. –i testületi ülés kapcsán levélváltás történt.
Ennek kapcsán nem tud nyilatkozatot adni. Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy tartja a
kapcsolatot a jegyző asszonnyal. Előadja, hogy nem ismeri a képviselő úr kérdéseit,
természetesen a képviselő úr rendelkezésére áll.
Lőrincz József képviselő
Tájékoztatja az aljegyző asszonyt, hogy kérdéseit továbbítaná neki, ha tudomás lett volna
róla, hogy neki kell megküldeni, természetesen aljegyző felé küldte volna.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Barta Győző polgármester
Kérdezi, hogy az elhangzottak alapján döntsenek arról, hogy rendkívüli vagy soros testületi
ülésként tartsák meg az ülést.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Csak a törvényesség miatt lehet ez érdekes. Más egyéb szempontból nincs jelentősége
igazán. Kérdezi, hogy a jegyző asszony milyen szempontot vett figyelembe, hogy soros
ülésként nem lehet megtartani, csak rendkívüliként?
Csontos Katalin aljegyző
Erre utalás nem hangzott el. A kiment meghívót a jegyző asszony ellenőrizte, elektronikus
formában kapta meg, így hagyta jóvá. A képviselő úr levelét követően került sor arra, hogy
valóban rendkívüli ülés formájában az egyebek nem szerepelhet. Rendkívüli ülést
halasztást nem tűrő esetekben szoktak tartani. Ezért javasolja a rendes ülés tartását.
Barta Győző polgármester
Javasolja, hogy soros testületi ülésként tartsák meg a testületi ülést a felsorolt napirendi
pontokkal, illetve kérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van –e javaslat.
Lőrincz József képviselő:
Az egyebeket akkor sem lehet, azt előre írásba be kell jelenteni.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy az egyebekben csak tájékoztató valamint előkészítő jellegű témák vannak.
1. Előterjesztés haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról és új haszonbérleti szerződés
megkötéséről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. Előterjesztés helyi közutak síktalanítsa és hó eltakarítása ügyében.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
3. Előterjesztés a polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervének megállapítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
4. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
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Előterjesztő: Barta Győző polgármester
5. Szarvaskő Község Önkormányzatához beékezett szociális tűzifa kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
/Zárt ülés

Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került

1. Előterjesztés haszonbérleti szerződés
haszonbérleti szerződés megkötéséről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

meghosszabbításáról

és új

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy mint az mindenki előtt ismert a haszonbérleti szerződéseket 5 évre kötjük és a
szerződő fél kérésére meghosszabbítjuk. Jelen pillanatban 3 kérelem van előttünk.
1.
Török Istvánné, aki 692/2 hrsz. alatt felvett, természetben Bérc-dűlőben fekvő 3040
m2 szántó művelési ágú ingatlant szeretné tovább bérelni.
2.
Vitéz Tamás a Bércen található 683, 684, 685 hrsz-ú ingatlanokat kívánja bérbe venni
gazdálkodás céljára.
3.
Svéda Márk Róbert a Bércen található 686, 687 hrsz-ú ingatlanokat szeretné bérbe
venni.
Úgy gondolja, hogy a bérbeadásnak nincs akadálya mivel ezek a területek eddig is bérbe voltak
adva.
Kéri a képviselő testületet, hogy tárgyalják meg. Javasolja mind a három terület bérbeadását.
Lőrincz József képviselő
Kérdezi, hogy a területalapú támogatásba benne vannak- e ezek a területek.
Barta Győző polgármester
Tájékoztatja, hogy a területalapú támogatásba ezek a területek benne vannak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta hogy
Török Istvánné a 692/2. hrsz. alatt felvett természetben Szarvaskő Bérc-dűlőben fekvő
bérelt ingatlant 2014. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig továbbra is
haszonbérbe vegye, képviselő testület felhatalmazza polgármester urat a haszonbérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos
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Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.

1/ 2014. (I.28) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
hogy Török Istvánné a 692/2. hrsz. alatt felvett természetben Szarvaskő Bércdűlőben fekvő bérelt ingatlant 2014. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
továbbra is haszonbérbe vegye, képviselő testület felhatalmazza polgármester
urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta hogy
Svéda Márk Róbert a 686 hrsz valamint 687 hrsz. alatt felvett természetben Szarvaskő
szérűskerten fekvő területeket 2014. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
haszonbérbe vegye, képviselő testület felhatalmazza polgármester urat a haszonbérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került

2/ 2014. (I.28.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
hogy Svéda Márk Róbert a 686 hrsz valamint 687 hrsz. alatt felvett természetben
Szarvaskő szérűskerten fekvő területeket 2014. január 1. napjától 2019. december
31. napjáig haszonbérbe vegye, képviselő testület felhatalmazza polgármester
urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta hogy
Vitéz Tamás a 683 hrsz, 684 hrsz, valamint 685 hrsz. alatt felvett természetben Szarvaskő
Bércen fekvő területeket 2014. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig haszonbérbe
vegye, képviselő testület felhatalmazza polgármester urat a haszonbérleti szerződés
aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került

3/ 2014. (I.28.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy Vitéz Tamás a 683 hrsz, 684 hrsz, valamint 685 hrsz. alatt felvett
természetben Szarvaskő Bércen fekvő területeket 2014. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig haszonbérbe vegye, képviselő testület felhatalmazza
polgármester urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos

2. Előterjesztés helyi közutak síktalanítsa és hó eltakarítása ügyében.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy egy folyamatban lévő ügyről van szó. Nem akar mentegetőzni, de időben
utalást tett a Városgondozás Eger Kft. felé, akik csak most küldték a szerződést. A tavalyi
évben egy alkalommal kellett a Városgondozásnak az utakat síktalanítani valamint havat
eltakarítani. A szerződés tartalma teljes egészében megegyezik a múlt évi szerződéssel,
mint árban, mint formailag. A szerződés mellékleteként az utca nevek is szerepelnek,
sürgősségi fontossági sorrendbe. A bejelentésről hangfelvétel is készül ezért szándékosan
nem mobiltelefon útján vannak értesítve.
Kérdezi a képviselő urakat, hogy van e ez ügyben kérdésük, észrevételük.
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Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy igazából úgy érzi, hogy szégyellni valója neki van, mivel az elmúlt két év
októberében tartandó testületi ülésen felhoztam, hogy ennek kész kell lennie. Sajnos
most tavaly nem tettem meg. Nem érti, hogy miért nem készült el. Amit szintén nem ért
ami előtt van szerződés 2011. évről szól.
Barta Győző polgármester
Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a szerződés ami előtte van az tervezet. Elnézését kér,
ténylegesen ki lehetett volna javítani a jó dátumokra.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Kérdezi, hogy gyakorlatilag 10.000,-Ft/óra összeget fizetünk a menetlevél alapján,
valamint, hogy hova kell menjenek, azt a Hivatal mondja meg?
Kéri, hogy a parkoló is legyen letakarítva, mivel jelentősen megnövekedett a forgalom a
bolt valamint a kocsma megnyitása óta.
Barta Győző polgármester
Tájékoztatja a képviselő urakat, hogy a Hivatal tájékoztatja a Városgondozást, hogy hol
kell síktalanítani, valamint havat eltakarítani. Az ár pedig a 10.000,-Ft/óra.
Kéri a képviselő urakat, szavazzanak.

Határozati javaslat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
Városgondozás Eger Kft-vel történő vállalkozói szerződés aláírására a helyi közutak
síktalanítása és hóeltakarítása tárgyában.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.

4/2014. (I.28.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Városgondozás Eger Kft-vel történő vállalkozói szerződés
aláírására a helyi közutak síktalanítása és hóeltakarítása tárgyában.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
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3.

Előterjesztés a polgármester 2014. évi szabadságolási
ütemtervének megállapítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Kéri, hogy érintettség miatt, ennek a napirendi pontnak az előterjesztője az aljegyző
asszony legyen, így átadja a szót aljegyző asszonynak.
Csontos Katalin aljegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról az 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv. )rendelkezik.
A Pttv. 5. § alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit is.
A Kttv. 103. § (1) A szabadság kiadásának időpontját- a polgármester előzetes
meghallgatása után -a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója
határozza meg a tárgyévben február végéig .
Barta Győző Polgármester Úr szabadsága a következőként alakult megválasztása óta:
Év/
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
szabadság
napok száma
(nap)
Megállapított 9
39
39
39
Kivett
4
7
14
11
Következő
5
37
62
90
évre
áthúzódó
Barta Győző Polgármester Úr éves szabadnapjainak száma 2014. évre (október 31-ig) 32,
azaz harminckettő nap.

Előző évekről

2014. évre
7

Összes 2014.

áthúzódó, ki nem
vett szabadság
napok száma
(nap)
90

(október 31-ig)
megállapított
szabadság napok
száma (nap)
32

évben kivehető
szabadság napok
száma (nap)
122

Barta Győző polgármester a 2014. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint
javasolja megállapítani:
Hó
I.
II.
III. IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI. XII. Össz:
Napok
5
5
5
15
száma

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az ülés előtti percekben érkezett a Hivatalhoz
Lőrincz József képviselő úrtól egy hosszabb terjedelmű levél a Polgármester szabadsága
tekintetében. A testületi ülést megelőzően kérte a képviselő úr, ennek felolvasását.
Természetesen ezt aljegyző asszony magára vállalja, de még előtte előadja, hogy
Polgármester úr említette személyes érintettségét, a képviselő testület döntése alapján
vagy a személy kérése alapján a szavazásból a Polgármester úr kizárható.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy ez úgy kerek, hogy ha kimondjuk, hogy ez már a 4. alkalom, mikor ezt
sikerül testületi ülésre behozni. A törvény előírásának megfelelően, Kovács Luca
jegyzőnél már elkezdte, Zelei-Petró Mónika jegyzőnél folytatta és most jutunk ide. Tehát
nem tudja, hogy értékeljük, az elmúlt három évet, ez nagyon kényes kérdés.
Csontos Katalin aljegyző
Érti a képviselő úr felvetését, de előadja, hogy 2014. január 1. napjától él a jogviszonya.
Mindezekről most értesült. A táblázatban 2010. évtől, Kolleganő előkeresése alapján a
szabadság engedélye, ami szigorú számadású nyomtatványból lett kigyűjtve. A
mulasztásra tekintettel az elhangzottakra, nem tud választ adni. Tájékozatja a képviselő
urakat, hogy a 2014. évről tud tájékoztatást adni, február 28. napjáig rendeli el a törvény a
szabadságolási terv elkészítését és elfogadását.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy az elmúlt 3 év nem azt jelenti, hogy felejtsük el.
Csontos Katalin aljegyző
Pontosan így van. Ezért szerepel a táblázatban az elmúlt 3 év is.
Előadja, hogy nehezen behatárolható jogilag a Polgármester munkaideje. Tekintettel arra,
hogy vezetői állás, mi minősül szabadságnak. Amikor egy rendezvényen
polgármesterként megjelenik, szabadság-e, amikor a falu ügyeivel megkeresik, a falu
dolgaival nyilatkozik, az munkaidő-e vagy sem? Tehát vannak nehezen behatárolható
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kényes kérdések, ami bele fér –e ebbe a munkaidőbe. Belefér –e abba a szabadságba?
Nagyon nehezen meghatározható a szabadság fogalma polgármesteri tisztség esetén.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy ha ezt nehéz meghatározni, akkor betesszük a munka fogalmát is.
Csontos Katalin aljegyző
Felolvassa Lőrincz József képviselő úr levelét.
Lőrincz József képviselő
3323 Szarvaskő, Fő u. 4.
Tárgy: képviselői vélemény a
polgármester
szabadság-ütemezéséről
Szarvaskő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
Szarvaskő
Tisztelt Képviselő-testület!
Több évi fáradozásom után elértem azt, hogy előterjesztés készült a polgármester szabadságolási
ütemtervéről.
Az előterjesztést elolvastam. Ezzel kapcsolatos véleményem a következő.
Az előterjesztés alapján a polgármester szabadnapjainak száma 2014. évre (október 31-ig) 32
nap.
Javaslom, hogy a szabadságolási ütemtervben mind a 32 nap hónapra, napra bontva ütemezésre
kerüljön. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy az előre ütemezett napokat ne lehessen módosítani, de
ragaszkodom ahhoz, hogy a módosítást megelőzően a képviselő-testületet a polgármester
tájékoztassa és a 32 napot október 31-ig maradéktalanul vegye igénybe.
Az előterjesztés tartalmazza még a 2010-2011-2012-2013 évekre megállapított-kivett-következő
évre áthúzódó szabadságnapok számát is, amivel egyáltalán nem értek egyet. Véleményem
szerint semmi nem indokolta azt, hogy a polgármester ne vegye ki az éves szabadságát. (A
képviselő-testület elé 2010. év óta most került először ilyen jellegű előterjesztés, bár én ezt még
annó Dr. Kovács Luca jegyzőasszonynál is kezdeményeztem, sőt kértem, hogy az SZMSZ-ben
ilyen irányú szabályozást készítsen elő. Ez nem történt meg. Ugyanígy nem történt meg az sem,
hogy a képviselő-testületet a jegyző tájékoztatta volna arról, hogy a polgármesternek
következő évre áthúzódó szabadsága van. A polgármester szabadságát a jegyző köteles
nyilvántartani és vezetni. Szintén a jegyző köteles a szabadságolási ütemterv megállapításáról
előterjesztést készíteni. A képviselő-testület egyetlen alkalommal sem rendelkezett úgy, hogy
engedélyezi a szabadság következő évre történő átvitelét. A kimutatás alapján 90 nap
áthúzódó szabadsággal rendelkezik a polgármester, így 2014. évben kivehető szabadság napok
száma 122 nap.
Szeretnék rávilágítani arra, hogy ez munkanapokat figyelembe véve, közel fél év
időtartam.
Nem vagyok jogász, (véleményem szerint ez nem is az én feladatom, de soha nem kaptunk erről
tájékoztatást) így az alább közöltek aktualitását megítélni nem tudom, de a jegyző asszony,
vagy az aljegyző asszony meg tudja erősíteni, vagy cáfolni, illetve segít bennünket eligazodni
a jogszabályok útvesztőjében.
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 5. §-a alapján a foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap
pótszabadságra jogosult. E törvény 12. §-a alapján a jegyző kezeli a polgármester személyi
anyagát, továbbá ellátja a foglakoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 2011. évi CXCIX.
törvény a közszolgálati tisztviselőkről rendelkezéseit is.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33. §-a alapján
- itt tenne egy megjegyzést, ez már nem az a törvény, ez már egy hatályon kívül helyezett
törvény, pontosabban a hivatkozott jogszabály hely, a már 33. §.-t már hatályon kívül
helyezték. A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény a 2011 évi
CLXXXIX törvény gyakorolja -

a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat,
munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az államigazgatási
tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.
A Kttv. 89. § (1) bekezdése szabályozza a napi munkaidőt és az általános munkarendet: a teljes
napi munkaidő napi nyolc óra, hétfőtől-csütörtökig 8,00-16,30 óráig, pénteken 8,00-14,00
óráig.
A szabadság kiadása tekintetében –Kttv. 103. § - a munkáltatói jogkör gyakorlója – a
polgármester igényének megismerése után – a tárgyévben február végéig köteles éves
szabadságolási tervet készíteni a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, s arról a
polgármestert tájékoztatja.
A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a
szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.
- A Kttv. 104. §-a alapján a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A
munkáltatói jogkör gyakorlója szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő
év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig, a
polgármester betegsége, vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén
az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az
esedékesség éve eltelt.
Szolgálati érdeknek minősül különösen, ha a szabadság kiadása miatt nem biztosítható a
szervezet alapfeladatainak folyamatos működése, vagy az előre nem tervezhető, rendkívüli
feladatok határidőre történő ellátása.
Kivételesen fontos szolgálati érdeknek minősül az államigazgatási szerv működése körében
fellépő veszélyhelyzet (baleset, elemi csapás, súlyos kár).
A tárgyévet követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a polgármester
tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki ne adott
szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzászámítja.
A szabadság kiadására vonatkozó igény a jogviszony fennállása alatt nem évül el: a
szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a jogviszony megszűnésének napján
kezdődik.
A Kttv. 107. § (1) bekezdése alapján a szabadságot – a (2) bekezdést kivéve- megváltani nem
lehet. A (2) bekezdés szerint a polgármesteri tisztség megszűnésekor, ha a munkáltató az
arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.
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A jegyző, vagy az aljegyző (jó volna tudni, hogy kihez tartozunk, sőt az sem lenne hátrány, ha
hivatalosan értesülnénk arról, hogy –volt, nincs, van- aljegyzőnk) jogértelmezését követően
javaslom, hogy a polgármester úr az áthozott 90, vagy 28 nap (2013. évről ennyit hozott át, amit
ez év március 31-ig vehet igénybe) szabadságát is kezdje el igénybe venni, mert nem látom
indokoltnak annak görgetését és estlegesen szabadságmegváltásként történő kifizetését. Ki kell
számolni, hány munkanap van még október 31-ig és annak arányában akár heti beosztással ki
kell venni a szabadságot. (pl. heti 4 nap szabadság 1 nap munka, ahogyan azt eddig is
csinálta.)
Fent leírtakra tekintettel kérem a polgármester urat, hogy a szabadságolási igényét a jegyző
állásfoglalását követően a testület döntésével elfogadott munkanap figyelembe vételével
szíveskedjen meghatározni, hogy arról a testület dönthessen.
Tekintettel arra, hogy a polgármester hozamosabb ideig szabadságon lesz ajánlatos a korelnökkel
és a testülettel egyeztetni a helyettesítés megoldása érdekében.
Szarvaskő, 2014-01-28
Lőrincz József
képviselő

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a felolvasott levelet 17:40 perckor érkezett a
Hivatalba és a Képviselő úr kérésére lett felolvasva.
Lőrincz József képviselő
Tájékoztatja a képviselő urakat, hogy a szabadsághoz kért kimutatást hónapra napra
bontva, amelyet Zelei-Petró Mónika jegyző asszonyhoz lett továbbítva. Ennek a kérésnek
a jegyző asszony nem tett eleget. Kérdezi, hogy kérését hova továbbítsa.
Csontos Katalin aljegyző
Tájékoztatja a képviselő urakat, hogy a Kolleganő a szigorú számadású nyomtatvány
szabadság engedélye alapján gyűjtötte ki a szabadságokat. Ez alapján készült el a táblázat.
Úgy gondolja, hogy nincs akadálya a kért kimutatás átadására.
Lőrincz József képviselő
Kéri, hogy év, hónap, napra lebontva kapja meg a kivett szabadságok listáját.
Csontos Katalin aljegyző
Előadja, hogy amiről nem írt a levélben a képviselő úr, hogy jogszabály rendelkezik róla,
hogy jogszabály szerint kettőnél több részletben csak kérelemre adható ki ez az évi 25 +14
nap szabadság. Továbbá a 25 nap alapszabadság a tisztviselő jelen esetben csak
polgármester úr kérésére 2/5-ét az Ő elgondolása alapján kell kiadni, amit 15 nappal kell
előtte bejelenteni. A képviselő úr hivatkozik a január valamint a március 31-re, ez is benne
foglaltatik a törvénybe, ez a 104 §/2/ bek. a szolgálati érdek és a kivételesen szolgálati
érdekre hivatkozva.
Lőrincz József képviselő
Úgy gondolja, hogy meg lehet kérdezni a Számvevőszék valamint a Kormányhivatal
állásfoglalását is.
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Csontos Katalin aljegyző
A 90 nap szabadság beosztásáról nem a jegyzőnek kell dönteni. Ez a képviselő testület
döntésének jogköre. Az elmúlt évekkel kapcsolatban nem tud nyilatkozni. A 32 nap
felosztásáról az idei év február 28. napjáig kell dönteni a törvény szerint.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy nagyon szívesen meghallgatná az Állami Számvevőszék állásfoglalását.
Csontos Katalin aljegyző
Kérdezi, hogy az előterjesztés szavazásra bocsátható-e. Van-e kérdés?
Dr. Zsirai Sándor
Értelmezné az elhangzottakat. Eddig még nem foglalkozott ilyen témával.
Tulajdonképpen ez az jelenti, mint a gazdasági életben is van egy szabadságolási engedély
szigorú számadású nyomtatvány, amelybe mindig be kell írni azt, hogy ki mikor van
szabadságon. A jegyző asszony tájékoztatása alapján láthatjuk, hogy 2010, 2011, 2012, 2013.
évekre ezek megvannak. Nyilván akkor ez megfelelően történt.
Lőrincz József képviselő
Kérdése, hogy ez törvényes-e?
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Biztos, hogy törvényes, mivel a polgármester dolgait a jegyző kezeli.
Lőrincz József képviselő
Kérdezi képviselő társát, hogy döntött-e a szóban forgó években a szabadságról? Lehet,
hogy a jegyző kezeli, de a foglalkoztató a képviselő testület.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Igen, de ismételten tájékoztatja a képviselő társát, hogy a jegyző kezeli a polgármester
dolgait. Ezt akkor tényként kell figyelembe venni. Viszont a kardinális kérdés az, hogy 90
nap áthúzódó szabadsággal mi legyen. Ebben kellene dönteni.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy ez pofátlanság, nem etikus. A faluban szinte semmi nem történik,
nyugodtan visszanézhetjük a 4 évet. A hó eltakarítást most döntjük el, mikor már vége a
hónak, 7. éve folyik a MÁV dolga, a hirdető táblák ügye ez ideig nincsenek rendbe,
lehetne sorolni tovább, hogy mi nincs elvégezve. Ha annyira sokat dolgoztunk, hogy
szinte itt kellett aludni és akkor mégis ennyi szabadsága van. Mindenki tudja, mi történik
itt, de akkor legalább becsületből álljunk a dolgok mellett.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Előadja, hogy érti mit akar mondani a képviselő társa, csak azt nem érti, hogy a képviselő
úr most akkor kétségbe akarja vonni a szabadság kiadásait?
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Csontos Katalin aljegyző
Tájékoztatja a képviselő urakat, hogy a szabadság 2/5 részével a polgármester rendelkezi.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Előadja, tehát, a 2/5 részt a polgármester által kijelölt időpontban kell kiadni, a többivel a
képviselő testület rendelkezik. Ezt nem lehet kétségbe vonni.
Lőrincz József képviselő
De kétségbe lehet vonni.
A helyzet megteremtődésének törvénytelenségét meg kell vizsgálni. Hogy kerültünk ebbe
a helyzetbe?
Csontos Katalin aljegyző
Előadja, hogy a szabadságolási ütemtervet a törvény alapján február 28. napjáig kell
elfogadni a tárgyévre vonatkozóan. A kérdés az, hogy kíván e a testület rendelkezni a 90
nap szabadságról.
Lőrincz József képviselő
Az elmúlt éveket is így kellett volna. Az elmúlt évek törvényességét meg kell vizsgálni.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy érdemi vitába nem akar belemenni. Annyit kér, hogy mivel a képviselők fele
van jelen, az a javaslata, hogy következő testületi ülésre napolják el. A képviselő úr jelen
pillanatban, vagyis testületi ülés előtt kézhez vett javaslatát figyelembe véve, azt beépítve
az előterjesztésbe a következő testületi ülés elé kerüljön vissza.
Kéri, hogy döntsenek ez ügyben.
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került,
a polgármester szabadságolásának kérdését a következő testületi ülésen tárgyalják.

4.

Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

Barta Győző polgármester
Tájékoztatja a képviselő testületet az elmúlt időszak történéseiről.
1.

Tájékoztatás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014.
évi költségvetéséről.

Nem kell határozatot hozni, ez csak tájékoztató jellegű.
Ezt a hulladékgazdálkodási társulás megvitatta és elfogadta. A tájékoztatót
megkaptuk, és érdemesnek találta arra, hogy a képviselő testület elé terjessze. Nem
kívánja részletesen ismertetni, amennyire van idő, kéri, hogy mindenki olvassa át, ez
tulajdonképpen csak tudomásul vétel. Ha valakinek lenne kérdése a társulás felé
továbbítjuk és tőlük kérünk rá tájékoztatást.
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Lőrincz József képviselő
Kérdezi, hogy mi a helyzet a szemétszállítási díjjal?
Csontos Katalin jegyző
Előadja, hogy február végéig kell a testület elé vinni.
Benkó Dániel képviselő úr 18:59 órakor megérkezik a tárgyalóterembe.
2.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy Zelei-Petró Mónika jegyző asszony január 12. napjától nem dolgozik. A
közös hivatalra vonatkozó SZMSZ helyettesítési rendje szerint Csontos Katalin
aljegyző asszony az általános helyettes a jegyző távolléte alatt. Az aljegyző látja el
teljes jogkörrel a jegyzői feladatokat.
Tájékoztatja továbbá a képviselő testületet, hogy a jegyzői pályára a kiírás megtörtént.
3.
Barta Győző polgármester
Tájékoztatja a képviselő testületet a közmunkaprogram állásáról.
Jelenleg 8 közfoglalkoztatott van a Hivatalnál. Ebből 3 fő jár iskolába, 1 kulturális
közfoglalkoztatott, jelenleg 3 fő dolgozik, és 1 fő megy orvosi vizsgálatra, aki
hamarosan munkába áll.
A közfoglalkoztatottakkal az alábbi munkákat végeztük el:
Hivatal, templom, posta és az orvosi rendelő környéknek takarítása, csatornatisztítása.
Tuják kivágása. Iskolaudvaron található fenyő kivágása. Állomáskerten található faház
tetejének letakarítása, valamint a Borsodi-híd csavarjainak cseréje. Elkészültek a hidak
felújításáról a részletes felmérések.
4.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy az elmúlt hét napjait a Földhivatalnál töltötte.
A törvény változtatása miatt földhasználati jog bejegyzésére volt szükség, a
zártkertekre is. Új listát kellett készíteni. Van pár olyan terület ahol osztatlan közös
tulajdonban van az Önkormányzat, van ahol 1/3, van ahol csak töredék. Ezeken a
helyeken a tulajdonrész arányában a földhasználati jogot bejegyezték. Az összes többi
zártkerti részen szükség lenne egy egyezség kötésre. Vagy tőlünk bérelnék, vagy mi
bérelnénk. Ezek azok a földek ahol szinte a tulajdonossal képtelenség felvenni a
kapcsolatot. Úgy döntöttünk a Földhivatallal, hogy ezeket a földeket nem adjuk be.
A másik ügy, a Gyermekjóléti és Szociális Társulás miatt a társulási bejegyzéshez
kellett volna a Hivatal helyrajzi száma, valamilyen oknál fogva a Hivatal Petőfi út 66
sz. alatt lett bejegyezve, az orvosi rendelő 67 sz. a templom 68 sz. A házszám
módosítás megtörtént.
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5.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy az elmúlt időszakban megbízást adott Mossóczy Attila ügyvéd úrnak két
ügyben. Az egyik az iskola a másik a mobil flotta ügye. Az iskola ügyében azt kérte az
ügyvéd úrtól, hogy a felszámolót a Sumi Csabát keresse meg, vegye vele fel a
kapcsolatot. A megbízás úgy szól, hogy minden lépésről tájékoztatást kell adnia és
egyeztetnie kell. Amikor érdemi döntés szükséges, akkor eazt testületi ülés elé kerül.

6.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy kolleganőnk Molnárné Lukács Andrea 2014. január 15. napjától
határozatlan ideig a közös hivatal munkatársa lett. Létrejött a közszolgálati szerződés.
Letelt a fél év próbaidő és véglegesítésre került.
Lőrincz József képviselő
Először aljegyző asszonyt kérdezi, hogy amikor kezdődött a közmunka program,
akkor kellett –e tervezetett készíteni, mivel régen úgy volt.
Csontos Katalin aljegyző
Ez attól függ, hogy milyen munkaprogramba vesz részt az Önkormányzat. Rövid vagy
hosszú távú közfoglalkoztatásba. Rövidtávú közfoglalkoztatás nincs az
Önkormányzatnál.
Barta Győző polgármester
Amit képviselő úr kérdez, az hogy minden évben el kellett készíteni a
közmunkaprogram tervezetett és amikor ezt elkészítettük, tudtuk is tartani. A
jelenlegi téli közfoglalkoztatás. Most ez teljesen másként zajlott. Megadták a
létszámot és azt kellett teljesíteni. Most jelenleg kapjuk az utasításokat és azokat kell
teljesíteni. Az összes közfoglalkoztatott tekintetében április végéig tart.
Csontos Katalin aljegyző
Előadja, hogy a közfoglalkoztatottaknak a foglalkoztatása az Önkormányzatnak
pénzébe nem kerül. Ugyanakkor az aktív korúak ellátása, foglalkoztatás helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális segély az Önkormányzatnak pénzébe kerül.
Lőrincz József képviselő
Kéri, a közfoglalkoztatottak névsorát.
Molnárné Lukács Andrea
Vinczepap Jácint, Bartha Vince, Barta Győzőné, ők tanfolyamra járnak. Ríz Irén, Török
Imréné, Szabó Melinda, Liktor Tibor és a kulturális közfoglalkoztatott Fejes Sarolta.
Lőrincz József képviselő
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Kőműves Miklós?
Barta Győző polgármester
Kőműves Miklós, Hargitai László és Török Imre ők a Vízügy által közfoglalkoztatottak.
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy természetesen a kulturális közfoglalkoztatottként
Fejes Sarolta ellátja a könyvtárat, így minden nap reggel 8:00 órától 16:00 óráig nyitva
van a könyvtár. Rendszeresen járnak a lakosok a könyvtárba.
Kérdezi, hogy kinek van még kérdése?
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Előadja, hogy két dolog lenne. Az egyik, az Utazás Kiállítás, amely február 27-től
március 2-ig lenne. Gondolkodni kellene, hogy miként veszünk majd benne részt és a
szokásoknak megfelelően a Magyar Turizmus Zrt-től kapunk ingyen egy asztalt, és be
tudjuk mutatni a termékeket, a település prospektusát.
A másik, hogy évek óta megjelenik a Fesztivál Kalauz, amiben eddig még nem
jelentünk meg. Magyarországon az összes fesztiválokat tartalmazza. Javasolja, hogy a
Csipkebogyó Fesztivál is kerüljön bele a Fesztivál katalógusba.
Barta Győző polgármester
Nyílt ülést berekeszti. Rövid szünet után zárt üléssel folytatják.
Legközelebb 2014. február 18. napján 18:00 órakor tartanak ülést.
k. m. f.
Barta Győző sk
Polgármester

Csontos Katalin sk
aljegyző
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