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VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én 10:00 

órakor megtartott zárt ülésén 

 

Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 

 

Jelen vannak:  

1. Farkas Sándor polgármester 

2. Fűr Zoltán képviselő alpolgármester 

3. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő 

4. Kissné Szabó Szilvia képviselő 

5. Dancs Tibor  

6. Stekkelpak Csilla képviselő 

7. Erdei Ferenc képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

 

Naprendi pontok: 

 

1. Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtásának elfogadására 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

2. Javaslat felmentési idő mértékéről 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

3. Egyéb ügyek, indítványok 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Köszöntök minden kedves megjelentett rendkívüli zárt 

ülésünkön, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Javaslom a napirendi pontok 

elfogadását.  

 



2 

 

Kérem amennyiben egyetértenek a napirendi pontokkal kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

61./2014.(IX.17) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 

pontokat. 

 

1. Napirendi pont: Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtásának elfogadására 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Verpelét Város Önkormányzata élni kíván a lehetőséggel, és a 

7/2014.(I.31.) BM rendeletben foglalt rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére 

pályázatot kíván benyújtani. A 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. 

törvény 4. melléklet 1 pont IV. alpont szerinti rendkívüli támogatást a települési 

önkormányzat működőképességének megőrzéséhez vagy feladatának ellátását veszélyeztető 

helyzet elhárításához igényelhet.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, ha egyetértenek a pályázat benyújtásával kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

62./2014.(IX.17) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2014. 

évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei 

önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) 

BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásra.  

 

Megbízza Farkas Sándor polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: 2014.szeptember 30. 

 

2. Napirendi pont: Javaslat felmentési idő mértékéről 

 

 

Erdei Ferenc képviselő: Tájékoztatnátok ezen ügy hátteréről? 

 

Farkas Sándor polgármester: Mint tudjátok Kéry Lajosné takarító 2014.09.19. napjától 

nyugdíjba megy. Az Ő jogállása elég sajátos, ugyanis jelen pillanatban a Munka 

Törvénykönyve alá tartozó személy, azonban régebben a Hivatalnál dolgozó fizikai 

alkalmazottak is a Köztisztviselői Törvény (továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartoztak, 

azonban a Kttv. módosítása kapcsán ezen fizikai alkalmazottak kikerültek a törvény hatálya 

alól. Ezért Kéry Lajosné fizikai alkalmazott közszolgálati jogviszony munkaviszonyára 

alakulásáról, az akkor munkáltatói jogot gyakorló Zrónik István döntött, melyet az 
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intézkedésben foglaltakat a munkavállaló tudomásul vett. Az intézkedésben szerepel, hogy 

munkaviszonya fennállásáig a 2001. évi XXXVI. törvény 107. § (3) bekezdése alapján 

továbbra is jogosult azokra a juttatásokra és egyéb jogosultságokra, amelyekre közszolgálati 

jogviszonyban állóként jogot szerzett. A dolgozó, tehát ennek a szabályozásnak megfelelően 

megkapta a köztisztviselőknek járó egyéb juttatásokat is, mint például a caffeteria. Az előző 

képviselő-testület 2002. szeptember 26. ülésén újra tárgyalt a fizikai dolgozók béréről. Ezen 

az ülésen a jegyző előadta, hogy a Kttv. módosítása kapcsán a köztisztviselő köréből kiemelte 

a hivatalsegédet és a takarítónőt Őket a Munka törvénykönyve hatálya alá helyezte, ezért a 

hivatalban dolgozó takarítónő 20.000 forinttal kevesebbet keres, mint más intézményben 

dolgozó közalkalmazott takarítónő a központ intézkedés alapján közalkalmazottakat érintő 

béremelés következtében. A jegyző akkor elmondta, hogy a bérrendezés 129.000 forint 

költséget jelent a költségvetésben és kérte a testület hozzájárulását. Ennek következtében 

hozta meg akkor a képviselő-testület egyhangú szavazattal a 82/2002.(IX.26.) határozatot, 

mely a következőt tartalmazza. „A képviselő-testület a hivatalnál alkalmazott Mt. hatálya alá 

tartozó munkavállaló közalkalmazottak körében központi intézkedés alapján végrehajtott 

béremeléssel azonos bérintézkedést alkalmazását engedélyezi a költségvetési tartalék terhére.” 

 

Kéry Lajosné munkaviszonya megszűnése előtt a közalkalmazottaknak járó 5 hónap 

felmentési időre járó bérigénnyel állt elő, azonban a jogszabály értelmében csak a 

köztisztviselőknek járó két hónapos felmentési idő illeti meg. Ezt az összeget, mivel jelen 

pillanatban Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóról van szó a KIR rendszerben csak 

jutalomként lehet számfejteni.  

 

Mivel a 82/2002.(IX.26.) határozat félreértést kelthet a dolgozók körében, ezért javaslom a 

képviselő-testületnek az említett határozatot vonja vissza.  

 

Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, ha egyetértenek a 

pályázat benyújtásával kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

63./2014.(IX.17) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a 82/2002.(IX.26.) határozatot visszavonta. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Továbbiakban arról szükséges dönteni, hogy Kéry 

Lajosné munkavállalónak a 2001. évi XXXVI. törvény 107.§ (3) bekezdésében foglaltak 

szerint kötelességünk biztosítani azokat a juttatásokat és egyéb jogosultságokat, melyekre e 

törvény hatályba lépése előtt közszolgálati jogviszonyba állóként jogot szerzett. A 2011.. évi 

CXCIX. törvény 68.§ (1) bekezdés értelmében 2 hónap felmentési idő illeti meg, mely a 

2011. évi CXCIX törvény 68.§ (4) bekezdésében szerint illetményre jogosult. Erre az 

időtartamra eső illetmény összeg szerint bruttó 236.000 forint. Tehát Kéry Lajosné által 

előadott 5 hónapos felmentési idő a törvény értelmében nem illeti meg. a KIR3 nevű 
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programban a munkaviszony megszűntetése esetén a felmentési időre járó illetmény 

feladására, így „saját dolgozó jutalom” jogcímen történne meg a kifizetés. 

 

Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet döntsön az elhangzottak 

alapján 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, ha egyetértenek a pályázat benyújtásával kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

64./2014.(IX.17) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag döntött, hogy a 2011. évi 

CXCIX. törvény 68.§ (1) bekezdése értelmében Kéry Lajosné fizikai munkavállalónak 2 havi 

felmentési időt állapít meg, a 2011. évi CXCIX törvény 68.§ (4) bekezdésében szerint 

illetményre jogosult, melyet „saját dolgozó jutalom” jogcímen átutalunk Kéry Lajosné 

bankszámlájára. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő:azonnal 

 

 

Mivel más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .  

k.m.f. 

-----------------------------------------    -------------------------------------- 

  Farkas Sándor       Vasasné dr. Zelei Mónika 

         polgármester                  jegyző 


