Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-ai
rendkívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Fekete József,
Szentiványi András képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Munkácsi György jegyző, Baginé Czékus Ilona
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Tibádné Nagy Zsuzsanna
testületi tagot. Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Tibádné Nagy Zsuzsanna testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
92/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tibádné Nagy Zsuzsanna
testületi tagot nevezte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben.

Pollák Tibor polgármester Javasolja, hogy aki a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontokkal egyetért, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi
pontokat.

93/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
napirendi pont elfogadására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbiak
szerint a napirendi pontokat:
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Napirend:

Előadó:

1. Pollák Tibor polgármester szabadságának (fel nem használt) áttekintése,
kiadása

Pollák Tibor
polgármester

2. Egyebek

Pollák Tibor
polgármester
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben.

1. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy 2014. szeptember 5. iktatott levélben képviselői
kezdeményezés okán tett eleget a rendkívüli testületi ülés összehívásának. Az első napirendi pont
„Pollák Tibor polgármester” szabadságának(fel nem használt)áttekintése, kiadása.. Elmondja, hogy a
kimutatás a szabadságról az ülés előtt szétosztásra került. Átadná a szót a Képviselő uraknak..
Fekete József: 92 nap polgármester úr szabadsága, ha jól tudja? Ezt a napot már nem tudja kivenni az
idő rövidsége miatt. Mi a szándéka ?
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy Ő nem foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Fekete József: ezt nem lehet elfelejteni.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy akkor majd kifizetésre kerül. Eleget tett annak, amit a
törvény előírt, kivette azokat a napokat.
Fekete József: elmondja, hogy erről Ő nem kíván többet feleslegesen beszélni. Javasolja, hogy ami
kiadható szabadság, azt adják ki Pollák Tibor polgármesternek a holnapi naptól fogva.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy múlt hét hétfőtől táppénzen van!
Szentiványi András: elmondja, hogy attól dönthet róla a Képviselő-testület. Megkérdezi Munkácsi
György jegyzőt, hogy ez ügyben Pollák Tibor polgármester érintett vagy sem?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy az első napirendi pontnál polgármester úr érintett, hiszen a
szabadságáról van szó! A Képviselő úr arra céloz, hogy a személyes érintettségét Pollák Tibor
polgármesternek be kellene jelentenie. A szavazásról való kizárásról a képviselő-testület dönt.
Szentiványi András: igen erre gondolt! Javasolja, hogy Pollák Tibor polgármester szabadságát adják
ki törvény szerinti 2/3-ot.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy az összes 60%-át kivette a szabadságoknak . A 40%-al
pedig Ő rendelkezik!
Szentiványi András: úgy gondolja, hogy az elmúlt időből összegyűlt szabadság napjainak 2/3-ról a
testület dönt. Mikor volt ez ügyben döntés?
Baginé Czékus Ilona: 2012.10.04.
Fekete József: elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a jogszabály alapján az áthozott napok elvesznek.
Kérte már korábban Munkácsi György jegyzőt, hogy készítse el a kimutatást pontosan, de ez nem
sikerült.
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Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy csak a jogszabály alapján tud dolgozni. Valóban érdekes
az eset, mert polgármester úr 2012. évben, amikor vizsgálva lett a szabadságnapok száma akkor
valóban eleget tett a 60% Képviselő-testület utasításának. A maradék napok száma így is sok volt(80
nap) Ez gyakorlatilag a 2012. év maradéka a 60% kötelező kivétel után. Úgy gondolja, mivel az évek
jönnek rá pluszba, így akár a 2014. évről is dönthet a képviselő-testület a 60%-ról.
Szentiványi András: 2013-2014 év 2/3-val rendelkezhet a Képviselő-testület és kiadhatja azt.
Munkácsi György jegyző: Elmondja, hogy ösztönözte polgármester urat a szabadságra, és valóban
az utóbbi időszakban vett ki 17 nap szabadságot. Összesítve ez még mindig sok nap.
Szentiványi András: 2012.október 5-től kerekedett szabadság 2/3-át javasolja, hogy adják ki Pollák
Tibor polgármesternek. A törvény erre lehetőséget ad.
Fekete József: Ismételten megkérdezi, hogy a szabadságot törvény rögzíti, hogy hogyan kell kivenni
március 31. Előző évi szabadságot fontos érdek esetén lehet csak kivenni. Mi történik a szabadsággal
ezen törvény szerint, ha nem volt akadályozó tényező? Az a szabadság az Ő értelmezése szerint
elveszik.
Munkácsi György jegyző: Elmondja, hogy Ő nem vizsgálhatja, hogy polgármester úr miért nem vette
ki a szabadságát, mi volt az a fontos érdek, ami miatt akadályozva volt. Ez a Képviselő-testület dolga.
Neki az a feladata, hogy a szabadságot kiírja. Ezt módjában állt volna a Képviselő-testületnek, hogy
időről időre megfigyelje polgármester úr munkáját, beszámolót, kimutatást kérni akár egy testületi
ülésen.
Fekete József: Szerinte kerülgetik a forró kását. Aki január 31-ig nem vette ki fontos indokolt esetben
az meghosszabbítható március 31-ig, ilyen nincs! Nincs indokolt eset. Akkor az áthozott szabadság
elveszik.
Munkácsi György jegyző: Akkor el, de ezt a Képviselő-testület kimondja, hogy nem volt indokolt?
Vizsgálattal nem tudják azt alátámasztani, hogy a polgármester nem volt akadályoztatva szabadsága
kivételében.
Pollák Tibor polgármester: Ő nem él vissza ezzel, de nem tud szabadság napra elmenni, mert nincs
alpolgármestere!
Fekete József: Miért nincs?
Pollák Tibor polgármester: mert nem választotta meg a Képviselő-testület, akit javasolt.
Szentiványi András: elmondja, hogy 92 nap az körülbelül négy hónap szabadságot jelent!
A javaslatát fenntartja továbbra is, polgármester úr szabadságát a holnapi, azaz 2014.09.12. naptól
fogva adja ki a testület. A törvény szerint előírt lehetőséggel a 60% -al rendelkezzenek.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, ha táppénzen van valaki az nem mehet szabadságra!
Munkácsi György jegyző: Most is dolgozik polgármester úr!
Pollák Tibor polgármester: Van aki helyettesítené?
Szentiványi András: táppénz alatt most is dolgozik polgármester úr, valószínűleg nem súlyos az
állapota. Megjegyzi, hogy ez a morális kérdések sárba tiprása.. Fenntartja a javaslatát, hogy szavazzák
meg a korábban feltett javaslatát!
Fekete József: továbbra is az a kérdése, hogy az áthozott évekről összegyűlt szabadság napok
elvesznek!? Kéri Munkácsi György jegyzőt, hogy ezt magyarázza el a testületnek.
Munkácsi György jegyző: akkor tudják ezt kimondani, hogy polgármester úr akadályoztatva volt,
hogy ha ezt vizsgálták volna. Elmondja, hogy erre a testületnek lett volna lehetősége, vannak rá
módszerek. Ez a személy beülhetett volna polgármester úr szobájába és nézhette volna a napi
munkáját, ügyiratait, ügyfeleket, telefonokat, szerződéseket. Nyilván ez nem egy tökéletes módszer,
hiszen nem úgy dolgozik olyankor az ember, ha megfigyelik.
Fekete József: Szerinte polgármester úrnak kellene bizonyítania, hogy akadályoztatva volt.
Okafogyott az egész vita, mert polgármester úr nem tart igényt a szabadságára.
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Pollák Tibor polgármester: ez a fellépés arra kényszeríti, hogy igényt tartson a szabadság napjai
kifizetésére, amennyiben arra kerül a sor.
Szentiványi András: döntsenek abban, hogy kiadják a jogszerű 2/3-ad rész szabadság napját
polgármester úrnak! Erről kell dönteni.
Baginé Czékus Ilona: elmondja, hogy a 2/3-át már nem áll a testületnek módjában kiadni, mert már
csak 21 munkanap van hátra választásig. A megbízása polgármester úrnak október 12-ig tart és a
szabadságot is időarányosan eddig kell kiszámolniuk!
Szentiványi András: 2010. október 4. mennyi volt a nyitó?
Baginé Czékus Ilona: 2010. évre ennyi járt :134 nap.
Fekete József: 2010 évben mennyit vett ki?
Baginé Czékus Ilona: 2010. évben 4 napot vett ki!
Fekete József: akkor már be is van bizonyítva, hogy nem állt fenn akadályoztatás, hiszen abban az
időszakban alpolgármester is volt a polgármester úr mellett. Hangsúlyozza, hogy négy előző ciklusról
lett áthozva a szabadság napok összessége!
Szentiványi András: szavazzák meg a javaslatot. Szerinte cikluson túl is lehet a szabadságról dönteni.
Több szerződés is cikluson túl megy. Azt kéri, hogy a törvényben előírt 2/3-ot szavazzák meg és adják
ki Pollák Tibor polgármester úrnak!
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy ezt nem rögzíti jogszabály. Októbert 12-ig tudnak erről
dönteni. Még van kitűzve testületi ülés, ahol polgármester úrnak részt kell vennie.
Szentiványi András: ez egy javaslat, amit meg lehet szavaztatni. Amennyiben a törvény nem mondja
ki hogy nem lehet Ön miért mondja ki? Törvény nem tiltja, ez egy javaslat!
Fekete József: elmondja, hogy erről a ciklusról döntsenek polgármester úr szabadság napjainak
ügyében. Az új testület meg annyit ad ki, amennyit gondol!
Szentiványi András: visszavonja a javaslatát és csatlakozik Fekete József képviselő úr javaslatához.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy az összes szabadság napjait tekintve Ő eleget tett a 60
%-os szabadság napok letöltésének , amit a Képviselő-testület megszavazott korábban. A 40 %-kal
pedig Ő rendelkezik.
Fekete József: elmondja, hogy ez nem átlátható. Nem tartja ezt egészségesnek, hogy előző ciklusról át
lehet hozni.
Munkácsi György jegyző. 21 nap van október 12-ig a ciklus végéig, de abból is lejön egy nap a
testületi ülés miatt.
Fekete József: addig még alpolgármestert is lehet választani! Folyamatos törvénysértésben vagyunk e
végett.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy az új önkormányzati törvény ezt kizárja, hogy nem
választja meg a képviselő-testület az alpolgármestert, mert akkor ugyanúgy a kormányhivatal dönt ez
ügyben. A kormányhivatal fogja kijelölni! Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pontos 20 napot
javasolják kivételre a táppénz után.
Tibádné Nagy Zsuzsanna: javasolná, hogy Pollák Tibor polgármester táppénz lejárata után október
12-ig terjedően rendelkezzenek a szabadság nap letöltéséről!
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Tibádné Nagy Zsuzsanna javaslatával, miszerint a táppénz
lejárata után október 12-ig terjedően rendelkezik a képviselő-testület a szabadság napok letöltéséről az
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen 2 nem szavazással az alábbi határozatot
hozta meg.
94/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Pollák Tibor polgármester szabadság napjairól
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tibádné Nagy Zsuzsanna
javaslatát nem fogadta el.
Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester helyben,
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2. Munkácsi György jegyző helyben

3. Képviselő-testület tagjai helyben.
Szentiványi András: javaslata, hogy a holnapi naptól október 12-ig kiadja a Képviselőtestület Pollák Tibor polgármester úrnak a szabadság napját. Amennyiben táppénzen van nem
tudja kivenni jogszerűen. Amennyiben nincs táppénzen akkor kiveszi:
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Szentiványi András képviselő javaslatával az
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazással az alábbi határozatot
hozta meg.
95/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Pollák Tibor polgármester szabadsága kiadásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pollák Tibor
polgármesternek 2014. szeptember 12-től 2014. október 12-ig 20 nap szabadság
kiadását rendeli el.
Amennyiben a polgármester orvosi igazolással igazolja a táppénzes állományba
vételét, úgy a szabadság kiadására a táppénzes időszak után kerül sor.
Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester helyben,
2.Munkácsi György jegyző helyben

3.Képviselő-testület tagjai helyben.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy Pollák Tibor érintettsége miatt ezt hivatalosan
meg kell szavazni a képviselő-testületnek, hogy Pollák Tibor polgármestert kizárja a
szavazásból személyes érintettség miatt. Ebben az esetben polgármester úr nem szavazhat, de
a határozatképesség tekintetében jelenlévőnek kell tekinteni.
Kéri a képviselő testületet, hogy szavazzák meg Pollák Tibor polgármester kizárását a
szavazásból.
Tiszasüly Község Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazással az alábbi
határozatot hozta meg.
96/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Pollák Tibor polgármester szavazásból kizárása személyes érintettség miatt
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
szabadságának kiadása napirend szavazásából a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 49§ (1) bekezdése
alapján Pollák Tibor polgármestert kizárja.
Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester helyben,
2.Munkácsi György jegyző helyben

3.Képviselő-testület tagjai helyben.
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2.napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót a képviselő-testületnek.
Szentiványi András: elmondja, hogy három gondolata lenne.
Az első kérdése a választással kapcsolatos. Amennyiben nem Pollák Tibor polgármestert választják
meg a következő ciklusban, ez milyen következményekkel jár.
Hogyan kell átadni a hivatalt? Milyen járandóságok vannak, milyen végkielégítést kell fizetni a
polgármesternek?
Kéri Munkácsi György jegyzőt, hogy a következő testületi ülésen erről tartson tájékoztatót a
képviselő-testületnek.
A második kérdése a közelgő alapítványi bált érinti. A településen működő iskola és óvoda
tekintetében fontos lehetőségnek tartja, hogy az alapítvány részére plusz forrás jöhessen létre. Kérdése
az, hogy az önkormányzat és a képviselő-testület mit tud tenni az alapítványi bálért.
A harmadik kérése pedig a 2014. 10.12. kitűzött választással kapcsolatosan tervezi-e polgármester úr,
hogy a polgármester jelölteknek legyen egy fórum, ahol bemutatkoznak. Programokról, álláspontokról
lehetne beszélni a lakosoknak. A polgármester jelöltekkel egyeztetve, meg kellene tudni, hogy a
bemutatkozót kiterjesszék-e a képviselő jeleltekre is.
Ez a három észrevétele lenne, a legfontosabbnak az alapítványi bál támogatását, szervezésben való
segítését látja.
Volnának javaslatai, az Önkormányzat és a testület felé az alapítványi bál segítését illetőleg.
A konyha minimális összegért egy tál ételt főzne, vagy a büfé önkormányzat által üzemeltetése a profit
lehetne az alapítványé lenne.
Pollák Tibor polgármester: javaslata, hogy a konyha nyersanyag áron kihozza az étel elkészítését.
A büfét meg lehet oldani. A terem bérleti díjat ilyen eseményeknél nem kéri az önkormányzat.
Szentiványi András: elmondja, hogy délután folyamán találkozik Majercsik Zoltánnal, akivel ezt
tovább tudná beszélni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az alapítvány ilyen módú támogatási
lehetőségeiről hozzanak egy határozatot. Amennyiben összeegyeztethető akkor az önkormányzat
ezekkel a támogatásokkal járul hozzá az alapítványi bál támogatásához.
Pollák Tibor polgármester: közös érdek, hogy a bál profitot tudjon termelni. Aki egyetért a bál
támogatását illetően az szavazzon.
Tiszasüly Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
97/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Alapítványi bál támogatásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolában tartandó
alapítványi bálra az iskola tornatermét bérleti díj fizetése nélkül biztosítja.
Büfét az önkormányzat üzemelteti és a befolyt nyereséget az alapítványt illeti.
A bálban felszolgálandó melegételt a konyha nyersanyag áron készíti el, a
felmerülő munkabér költség az önkormányzatot terheli.
Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester helyben,
2.Munkácsi György jegyző helyben

3.Képviselő-testület tagjai helyben.
4. Tibádné Nagy Zsuzsanna
5. Tiszasülyi Gyermekekért Alapítvány

6

Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti.
Köszöni a megjelenést.

/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Munkácsi György:/
jegyző

/:Tibádné Nagy Zsuzsanna:/
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Tiszasüly Község
161/13/2014
Jegyzőjétől

Iktatószám:

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 11-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

92/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre

93/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
napirendi pont elfogadására

94/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Pollák Tibor polgármester szabadság napjairól
95/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Pollák Tibor polgármester szabadsága kiadásáról
96/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Pollák Tibor polgármester szavazásból kizárása személyes érintettség miatt
97/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Alapítványi bál támogatásáról
Készült: 2 példányban.
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