NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
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b.) határozata
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d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1./ Polgármesteri jogviszony ellátásáról döntés meghozatala

Nyírgelse, 2010. január 21.

Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. január
20-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Nagy Csaba polgármester, Földesi László alpolgármester,
Kovács Miklós, Pintye Magdolna, Szilágyi Józsefné, Goda Ferenc, Enyedi
János, Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselők.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
/Jelenléti ív mellékelve!/

Nagy Csaba polgármester üdvözli a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 8
fő képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kovács Miklós, Pintye Magdolna képviselők.
Javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendi pontjának tárgyalására.
1./ Polgármesteri jogviszony ellátásáról döntés meghozatala
A Képviselő- testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta az ismertetett
napirendi pontot.

Nagy Csaba polgármester: Az előző megbeszélésünkön elhangzottaknak
megfelelően a jegyző úr kiküldte a kért tájékoztatót. Megkérem Enyedi Jánost,
mint az Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökét, hogy olvassa fel az
általam írt levelet.
Enyedi János Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
Elnöke felolvassa a polgármester úr levelét.
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Hivatallal. Ezek után derült ki, hogy már nem lehet időközi választást kiírni. Ha
én lemondanék, vagy nem tudunk közös nevezőre jutni, s a törvény erejénél
fogva megszűnik a jogviszonyom, akkor a következő önkormányzati
választásokig az alpolgármester veszi át a vezetést. Ha ő sem vállalja, vagy
lemond, vagy valamilyen oknál fogva akadályoztatva van, akkor a korelnök
veszi át az ügyek intézését.
Enyedi János Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló
Bizottság Elnöke: Ezt a levelet tudomásom szerint mindenki megkapta.
Nagy Csaba polgármester: Igen ez így van, de azért kértem, mint a Bizottság
elnökét olvassa fel a levelemet.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Mindenki megkapta a jogszabályi tájékoztatásomat,
ahogy megígértem. Szakvéleményt kértem az Államigazgatási Hivataltól, ami a
mai napon érkezett meg. Leírtam, hogy 2006. októberében a polgármestert
főállásúként választották meg. Az volt a kérdésem, hogy a főállású megbízatást
jogszerűen hogyan lehet társadalmi megbízatásúra változtatni. Az
Államigazgatási Hivatalnak is az a szakvéleménye, hogy egy ízben a Képviselőtestület a polgármester egyetértésével változtathatja át a tisztséget társadalmi
megbízatásúvá. Amennyiben a közös megegyezés nem valósul meg, akkor a
polgármesternek joga van lemondani. Ha ez nem történik meg, akkor a
Képviselő- testületnek a következő testületi ülésen ki kell mondani az
összeférhetetlenséget, s időközi választást kell tartani. A mi esetünkben erre már
nincs lehetőség, mivel a választási törvény kimondja, hogy a helyhatósági
választás évében április 01. után már nem lehet időközi választást tartani. A
választás időpontját a szavazás napja előtt 72 nappal ki kell tűzni, ami a mi
esetünkben január 18-án lejárt. Ezért már időközi választásra nincs lehetőség. A
legutóbbi megbeszélésünkön a polgármester már elmondta a véleményét.
Nekem csak az a kérésem, hogy mindenki a falu érdekeit szem előtt tartva hozza
meg a döntését.
Nagy Csaba polgármester: Én már a véleményemet elmondtam korábban, ez
részemről csak egy gesztus a falu érdekében. Én tudomásul fogom venni a
testület döntését, de lemondani nem fogok, akkor a testület mondja ki az
összeférhetetlenséget. Ekkor én pedig bírósághoz fogok fordulni, mert a törvény
kimondja, hogy csak akkor lehet kimondani az összeférhetetlenséget, ha a
polgármester 30 napon belül nem jelenti be, én pedig ezt megtettem.
A szabadságom tekintetében, ha nem tudunk megegyezni, akkor bírósághoz
fogok fordulni, mivel a főállásom itt meg fog szűnni.
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Szilágyi Józsefné képviselő: A község anyagi helyzetét figyelembe véve én
támogatom a polgármester társadalmi megbízatását.
Enyedi János képviselő: Most már úgy látom, hogy törvényesen vagyunk
tájékoztatva a jelenlegi állapotról. Az a véleményem, hogy nem sok
lehetőségünk adódik. Ha nem tudunk megegyezni abban, hogy a polgármester
egy alkalommal, a testület hozzájárulásával megváltoztathatja a jogviszonyát,
akkor a már említett lehetőségek lépnek elő. Nekem az a véleményem, hogy az
összeférhetetlenséget oldjuk fel, s a törvény adta lehetőséget figyelembe véve
döntsünk. Meg kell határozni a tiszteletdíj és a költségtérítés mértékét is.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az első és legfontosabb döntés az, hogy a
Képviselő- testület beleegyezik e a társadalmi megbízatásba. Ha a testület
igennel szavaz, akkor kell meghozni ezeket a döntéseket.
Nagy Csaba polgármester: Az Önkormányzati törvény alapján bejelentem
érintettségemet az ügyben, de a szavazásban részt kívánok venni, mert erre
lehetőségem van.
A Képviselő- testület 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
1/2010.(I.20.) KT számú
határozata
A polgármesteri
megváltoztatásáról

tisztség

betöltése

módjának

A Képviselő- testület
1./ Nagy Csaba polgármester egyetértésével a
polgármesteri tisztség betöltésének módját főállásról
társadalmi megbízatásban betöltöttre változtatja 2010.
január 31. napjával.
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jogviszonyát az 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (3)
bekezdés b) pontja alapján közös megegyezéssel 2010.
január 30. napján megszünteti.
Határidő:
1. pont: 2010. január 31. napjától folyamatos
2. pont: 2010. január 30.
Felelős: polgármester

Földesi László alpolgármester: Én nem tudok annak örülni, hogy a
polgármester társadalmi megbízatásban látja el ezt a tisztséget. A
polgármestersége ideje alatt szerezet meg a diplomáit, s nekem az a
véleményem, hogy ez rányomta a bélyegét az önkormányzati igazgatásra.
Pályázatot nyújtottunk be több helyre is, de nem sikerült kiharcolni egy nagyobb
lehetőséget sem ennek köszönhetően, nem volt megfelelő a lobbizás. Ez a
munka egész embert kíván, sok az elvégzendő feladat. Én ezért ezt nem tudom
támogatni.
Kovács Miklós képviselő: A tartózkodásom oka a két munkakör együttes
ellátása. Nem jogi értelemben van kifogásom ebben az ügyben, hanem erkölcsi
aggályaim vannak. Mind a két munkakör ellátása nagy feladat, én ehhez csak jó
egészséget tudok kívánni.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az 1994. évi LXIV. tv. szól a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. A
4.§. (1) bek. mondja ki, hogy a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját a Képviselő- testület összegszerűen állapítja meg a köztisztviselői
illetményalap, – ami most jelen esetben 38.650 Ft- valamint a lakosság
lélekszáma alapján meghatározott szorzó alapján. Nyírgelse lakosainak a száma
1200 fő, ezért a szorzó szám 4,5-6,5 között lehet. A minimális szorzóval
173.925 Ft, a maximális szorzóval 251.225 Ft. A törvény azt is kimondja, hogy
a polgármestert megválasztása esetén költségáltalány illeti meg, ennek mértéke a
tiszteletdíj 20-30%-nak megfelelő összeg.
Nagy Csaba polgármester: A megbeszélésünk után én az elnök úrral telefonon
egyeztettem, s kompromisszumra jutottunk. Én arra fogok törekedni, hogy a
gazdálkodás ne kerüljön olyan veszélybe, hogy adósságrendezést keljen kérni.
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ugyanúgy ellássam, mint eddig.
Goda Ferenc képviselő: Készíteni kellett volna egy olyan kalkulációt, hogy a
két munkahelyen együttesen fizetésével ne kerüljön hátrányos helyzetbe.
Nagy Csaba polgármester: Szerintem most ez nem fontos. Ez csak egy gesztus
a testület részéről, hogy hányas szorzót állapít meg. Ha lemondtam volna, akkor
egy összegben kellene kifizetni 3 havi végkielégítést, és a 3 évi szabadságom
költségeit, ami összesen 9 havi bér. Ez olyan magas összeg, ami biztos
ellehetetlenítené az Önkormányzatot. A polgármester kiadásaival kapcsolatos
költségeket kezeli az ÖNHIKI és a Működésképtelen Önkormányzatok
támogatása pályázat is, de annak a beadása és elbírálása még arrébb van. Nekem
az nem célom, hogy lemondjak. Abban bízok, hogy meg tudunk állapodni egy
reális összegben, én a 6 szoros szorzót javaslom.
Goda Ferenc képviselő: Nekem csak azért volt ez a felvetésem, hogy ne
kerüljön hátrányos helyzetbe a polgármester a fizetését illetően az adólevonása
után. Ha átlépi az 5 M Ft-os határt, akkor a magasabb adósávba esik.
Nagy Csaba polgármester: Ezzel nem kell foglalkozni, mert az 5 M Ft-os
határt úgy is túl fogom lépni, a magasabb adózási kategóriába fogok tartozni.
A Képviselő- testület 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
2/2010.(I.20.) KT számú
határozata
a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának
megállapítása
A Képviselő- testület
A polgármester tiszteletdíját bruttó 231.900 Ft/hó
összegben, költségáltalányát a tiszteletdíj 20%-ának
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meg.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: polgármester

Földesi László alpolgármester:Ha jól értem, akkor a 3 havi végkielégítés most
nincs. A szabadság kifizetését pedig úgy kell elszámolni, ahogy azt a múlt
testületi ülésen elhangzott? Ezzel én nem értek egyet.
Nagy Csaba polgármester: A 117 nap szabadság az a 3 évre visszamenőleg
vonatkozik, de ebből lehet engedni, meg lehet egyezni. A 2009. évben voltam
szabadságon, ez ki is van írva.
Földesi László alpolgármester: Én ezt így ebben a formában nem tudom
támogatni.
Nagy Csaba polgármester: Én nem akarok pereskedni, szerintem ebben a
kérdésben meg tudunk egyezni.
Kovács Miklós képviselő: Én is egyet értek az alpolgármester felvetésével. Az
előző testületi ülésen nem így hangzottak el a dolgok, az a stílus nekem nem
tetszett. Úgy hangzottak el a dolgok, hogy azon változtatni nem lehet.
Szerintem meg lehet egyezni, mi a lakosság érdekeit is képviseljük. Ha
megkérdeznek minket, akkor tudjuk őket tájékoztatni.
Nagy Csaba polgármester: A társadalmi megbízatású polgármesternek nem jár
szabadság.
Dr. Lakatos Péter jegyző: 2009-ben 15 nap szabadság van kiírva a
polgármesternek.
Nagy Csaba polgármester: Nekem a munkám nem lesz kevesebb, úgy is a
lakosság minden ügyben engem fog megkeresni, amiben eddig is megkeresett.
Véleményem szerint 100 nap szabadságban meg tudunk állapodni, s az
Önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve, nem kérem egy összegben
kifizetni, erre majd megtaláljuk a megfelelő lehetőséget. Én nem szeretném,
hogy a csődbiztosnak kelljen Nyírgelsére jönni. Ezt a kiadást a pályázatok is le
fogják finanszírozni.
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ahogy elhangzott.

A Képviselő- testület 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
3/2010.(I.20.) KT számú
határozata
a
polgármester
kapcsolatosan

szabadságának

kifizetésével

A Képviselő- testület
a polgármester főállású munkaviszonya megszűnése
miatt 3 évi szabadságának kifizetését, ami 100 nap
engedélyezi.

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az SZMSZ-t módosítani kell a polgármester
megbízatásának változása miatt. A polgármester munkarendjét a Képviselőtestület határozza meg, ezt is az SZMSZ-ben kell leírni.
Földesi László alpolgármester: Ezt nem tudom, hogyan lehetne meghatározni
az elfoglaltságai miatt.
Goda Ferenc képviselő: Legyen kötetlen a munkaidő.
Enyedi János képviselő: Ez okoz majd problémát, hogy kötetlen a munkaidő a
törvényesség szempontjából? A fogadóóra mikor van?
Nagy Csaba polgármester: Eddig hétfő volt, de most kérem, hogy legyen
szerda.
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polgármesternek kötetlen a munkaideje.
A hivatali szervezet módosítását is beleírtam az SZMSZ módosításba, az
átalakítások és a létszámleépítések miatt.
Nagy Csaba polgármester: Ez az SZMSZ módosítás csak a következő
választásokig lesz így.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
1/2010.(I.25.) KT számú
rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
7/2007.(IV.05.) KT számú rendelet módosításáról
1.§.
A rendelet 68.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. A
polgármester munkarendje: kötetlen munkaidő. A polgármester fogadóórája:
szerda 13-16 óra
2.§.
A rendelet 1. számú mellékletének I. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
I.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása:
Polgármester:
Jegyző
Gazdasági ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző
Adóügyi ügyintéző
Szociális ügyintéző

1 fő társadalmi megbízatású
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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Pénztáros
Köztisztviselő:

1 fő
6 fő

3.§.
A rendelet 1. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

II.
A Polgármesteri Hivatal munka és ügyfélfogadásának rendje
Polgármester fogadóórája:
Jegyző fogadóórája

Szerda: 13-16 óráig
Hétfő: 8-12 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig

A hivatali dolgozók ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
8-16 óráig
Kedd
8-12 óráig
Szerda
8-12 óráig
Csütörtök
8-12 óráig
Péntek
ügyfélfogadás nincs

A hivatali dolgozók munkaidő beosztása:
- A Hivatal dolgozóinak munkarendje heti 40 óra, amelyet az SZMSZ-ben és az
előzőekben említett időtartamon belül kötelesek letölteni. Amennyiben a
köztisztviselő plusz feladatot lát el, a köztisztviselői törvény alapján kell eljárni.
- Az ebédszünet 30 perc, amely alatt ügyeletet kell tartani.
- A Hivatalnál jelenléti ív vezetése kötelező, melyben kötelesek bevezetni a
munkába való érkezés és távozás időpontját, kiküldetés, szabadság, vagy egyéb
jogcímen történő távollétet
- A betegség vagy egyéb ok miatti távollétet személyesen, vagy hozzátartozó
útján a távollét megkezdése napján kötelesek a jegyző részére bejelenteni
- A betegség miatti távollét időtartamát a táppénzes állományt követő
munkanapon az előírt okmányok leadásával kell igazolni
- A hivatalból a köztisztviselő hivatalos vagy magán ügyben a jegyző
engedélyével távozhat
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tart
- Az ügyintézéssel, az ügyirat kezeléssel kapcsolatos teendőket a Ket, valamint
az ügyirat kezeléséről szóló jogszabályok betartásával kell ellátni
4.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
7/2007.(IV.05.) KT számú rendelet 1. számú mellékletének III. pontja.
(3) Ezen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán
való kifüggesztéssel- a jegyző gondoskodik.

Nyírgelse, 2010. január 20.

Nagy Csaba
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kihirdetve: 2010. január 25.

Dr. Lakatos Péter
jegyző
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Nagy Csaba
polgármester

Kovács Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

