Abda Község Önkormányzata
7/2017
Börcs Község Önkormányzata
5/2017
Ikrény Község Önkormányzata
5/2017

Jegyzőkönyv

Abda, Börcs, Ikrény Községek Önkormányzatai együttes képviselő-testületi üléséről,
amely 2017. február 28-án (kedden) 20.00 órai kezdettel az abdai Községháza
tárgyalótermében került megtartásra.

Jelen vannak:
Abda község Önkormányzata képviselő-testületéből:
Szabó Zsolt polgármester (20.00)
Csigó László alpolgármester (20.00)
Balogh Sándor Tiborné képviselő (20.00)
Dr. Boros István képviselő (20.00)
Szalai Gabriella képviselő (20.00)
Varga Dénes József képviselő (20.00)
Szémann Tamás képviselő (20.00)
Börcs község Önkormányzata képviselő-testületéből:
Rácz Róbert polgármester (20.00)
Nagy Ambrus alpolgármester (20.00)
Kovács István képviselő (20.00)
Gyurósné Gősi Katalin képviselő (20.00)
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Ikrény község Önkormányzata képviselő-testületéből:
Németh Tamás polgármester (20.00)
Pallang Attila alpolgármester (20.00)
Csáki István képviselő (20.00)
Ferenczy Tamás képviselő (20.00)
Fodor Ildikó képviselő (20.00)
Tóth Ildikó képviselő (20.00)
Tanácskozási joggal:

Komjáti János jegyző (20.00)
dr. Dukkon Eszter aljegyző (20.00)
Vargáné Torma Rita pénzügyi előadó (20.00)

Szabó Zsolt polgármester 20 óra 09 perckor köszönti a megjelent polgármestereket,
képviselőket, két kolléganőt. A mai napra összehívott, munkatervben előzetesen nem
rögzített időpontú ülés létszáma úgy tűnik, hogy megfelelően alakult. Az ülésre a meghívó
előzetesen ki lett küldve, egy napirendi pontunk van, a közös önkormányzati hivatal
2017. évi költségvetésének megtárgyalása. Hétfőn történt egyeztetések alapján sikerült
egy olyan megoldást találni a béremelés, bérrendezés kérdésére, ami az előzetes
véleményezések alapján, mind a dolgozók számára, mind a képviselő-testületek számára
elfogadható. Ez lenne ennek a mai ülésnek az egyetlen napirendi pontja. Én nem
gondolom, hogy erről túl sokat kellene beszélnünk.
Megállapítja, hogy az abdai testület hét fővel – teljes létszámban - jelen van, így az
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem lévén Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
meghívóban szereplő napirendi pontot hét egyhangú igen szavazattal elfogadta, így az az
ülésen a következőképpen alakulnak.
30/2017. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a napirendi pont tartalmával egyetért, azt
e l f o g a d j a,
így

az

a

2017.

február

következőképpen alakul
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28-i

együttes

ülésen

a

Napirend
1./

Közös

önkormányzati

hivatal

2017.

évi

költségvetésének

megtárgyalása
Előadó: Komjáti János jegyző

Rácz Róbert polgármester köszönti a megjelent abdai, ikrényi és börcsi képviselőtestületi tagokat, kolléganőket, Jegyző urat. A börcsi képviselő-testület megválasztott hét
tagjából négy fővel van jelen, így határozatképes.
Kérdés hozzászólás nem lévén Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
meghívóban szereplő napirendi pontot hat igen szavazat elfogadta.
17/2017. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a napirendi pont tartalmával egyetért, azt
e l f o g a d j a,
így

az

a

2017.

február

28-i

együttes

ülésen

a

következőképpen alakul
Napirend
1./

Közös

önkormányzati

hivatal

2017.

évi

költségvetésének

megtárgyalása
Előadó: Komjáti János jegyző

Németh Tamás polgármester köszönti az abdai, börcsi és ikrényi képviselő-testület
tagjait, polgármester kollégákat, Jegyző urat, aljegyző asszonyt és hivatalunk dolgozóit.
Megállapítja, hogy az aláírt jelenléti ív alapján, hogy az ikrényi testület hat fővel jelen
van, így az határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem lévén Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
meghívóban szereplő napirendi pontot négy igenlő egyhangú szavazattal elfogadta.
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26/2017. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a napirendi pont tartalmával egyetért, azt
e l f o g a d j a,
így

az

a

2017.

február

28-i

együttes

ülésen

a

következőképpen alakul
Napirend
1./

Közös

önkormányzati

hivatal

2017.

évi

költségvetésének

megtárgyalása
Előadó: Komjáti János jegyző

Napirend

tárgyalása

1. Közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (20.10)
Előadó: Komjáti János jegyző
Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy az első verziót az Ikrény nem támogatta, a
második verzióban Abda nem tudott a dologra rábólintani. Arról döntöttünk, hogy kvázi
12 millió Forintot tennénk bele a rendszerbe, ezt az akkori előterjesztés szerint 8+4 millió
Forintos megosztásba tettük volna. A 8 millió Forint az kifejezetten a bérre került
felosztásra, a 4 millió Forint pedig a premizálásra. Itt most ennél a ma előterjesztésre
kerülő változatnál, amit nagyon remélek, hogy egyébként mindegyik polgármester a saját
testületi tagjaival átbeszélt és nem kell túlragozni. A megoldás, illetve az előterjesztés
lényege az lenne, hogy 9 millió Forint jutna a bérre, illetve 3 millió Forint a premizálásra,
és így maradna az a 12 millió Forintos kiadás, vagy ráfordítás, amit a három
önkormányzat ugye ebbe beletesz. Ez lenne a javaslat.

Kérdés, hozzászólás, vita

Rácz Róbert polgármester elmondja, hogy a tegnapi börcsi testületi ülésen ott voltak a
kolléganők, és a börcsi képviselő-testület a polgármester úr által előterjesztett
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kompromisszumos javaslatot egyhangúlag elfogadta és támogatta. Azért sem törekedtünk
arra, hogy ma sokan itt legyünk, a határozatképesség megvan, tehát mi azt gondolom,
hogy továbbra is reménykedünk, illetve bizakodással vagyunk, hogy ma egységes
döntésre jut a három képviselő-testület, különös tekintettel arra, hogy a kolléganők
tették ezt a javaslatot, amit mi minden további nélkül el tudtunk fogadni.
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy hát minden további nélkül el tudjuk
fogadni, annyi, hogy a béremelés, amint beszéltük, differenciáltan történik, tehát nem
százalékról beszélünk, hanem bérösszegekről beszéltünk, és amit beszéltünk, hogy a
premizálásnak pontos feltételeit, azt egy záros határidőn belül kidolgozzuk és hát nyilván
az alapján lesznek jutalmazva a kollégák, ahogyan leteszik majd a munkájukat és ez
mérhetővé fog válni a végére.
Komjáti János jegyző elmondja, hogy még két gondolat lenne. Az elmúlt héten hétfőn
találkoztunk utoljára, viszonylag sok egyeztetés zajlott az elmúlt egy hétben. Illetve
konkrétan a tegnapi nap folyamán a kolléganőkkel is több alkalommal, több fordulóban
és valóban a tegnap esti börcsi tervezett, és munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen
voltak jelen a hölgyek. Illetve annyival kiegészítem börcsi polgármester urat, hogy a
másik két település polgármesterei is jelen voltak ezen a tegnapi ülésen, és ennek
megfelelően készült el maga a javaslat, és ennek megfelelően került kiküldésre a ma
délelőtti órákban ez a konkrét költségvetésre vonatkozó előterjesztés táblázat ezt
tartalmazza. Megegyeztünk, és ez az a konszenzusos végeredmény, ami kialakult az
elmúlt napokban.

Szémann Tamás képviselő szeretné bejelenteni az érintettségét a napirenddel
kapcsolatban.

Szabó Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el sem a
polgármesterek, sem a képviselő-testületek részéről javaslatot tesz a előterjesztés
elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést hat
egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
31/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal
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2017. évi költségvetését – a mellékelt formában –
elfogadja
Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: azonnal

Rácz Róbert polgármester elmondja, hogy az én álláspontom továbbra is az, hogy nem
igazán látom a Szémann Tamásnak az érintettségét, de ez nyilván abdai belügy. Amikor
egy bértömegről beszélünk, akkor nem biztos, hogy elfogadhatatlan az a hivatkozás, hogy
bértömegen belül valakinek a hozzátartozója is majd lehet, hogy kap, vagy lehet, hogy
nem kap.
Rácz Róbert polgármester folytatja és megkérdezi a börcsi képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés az elhangzottakhoz. Több kérdés, hozzászólás nem lévén Börcs Község
Önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztést négy egyhangú igen szavazattal
elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
18/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését – a mellékelt formában –
elfogadja
Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: azonnal

Németh Tamás polgármester javaslatára Ikrény Község Önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést az elhangzott kiegészítésekkel öt igen és egy nem szavazattal
elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
27/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését – a mellékelt formában –
elfogadja
Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend u tán

1. Köztisztviselők napja (20.16)
Komjáti János jegyző elmondja, hogy a hivatal dolgozói nevében köszönöm ezt a
hozzáállást, amely itt kialakult, illetve még annyi, hogy megpróbáljuk azon itt
megfogalmazott és az elvárásoknak megfelelően elrendezni, elosztani, illetve a következő
időszakban a jutalomkeretet és a prémiumrendszert kidolgozni, én ennek megfelelően
elosztani. Lenne még egy gondolat ezen kívül, valamint egy kérés, kérdés. Most vagyunk
tervezhetően így együtt utoljára, most elég sokszor találkoztunk az elmúlt napokban, a
kérdés

felvetés

pedig

a

Köztisztviselők

napja.

Mindenki

emlékezik

arra,

hogy

tulajdonképpen ’92 óta létezett július elsején a Köztisztviselők napja, ami ugye
munkaszüneti nap volt a magyar közigazgatásban. Ebben az évben valami következtében
ezt Lázár úr javaslatára eltörölte a Kormányzat, arra való hivatkozással, hogy ezzel pénzt
spórolnak meg. A kérésünk, kérdésünk az lenne, hogy kezelhető-e a települések
szempontjából, hogy ez a július elseje az előző sok év gyakorlatának megfelelően egy
munkaszüneti nap lenne a közös hivatalban.

Kérdés, hozzászólás, vita

Kovács István képviselő érdeklődik, hogy ez a saját szabadságából menne?
Komjáti János jegyző elmondja, hogy ez egy jó kérdés. Az egyik lehetőség, hogy
szabadságból menjen, de furcsa, hogy szabadságra megy az egész hivatal. Ez is egyfajta
megoldás, hogy mindenki szabadságra megy.
Rácz Róbert polgármester elmondja, hogy a Jegyző úr arra tett javaslatot, hogy maradna
minden a régiben.
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy összefoglalva kap-e mindenki egy plusz
szabadnapot vagy nem?
Fodor Ildikó képviselő érdeklődik, hogy van-e még valami? A fizetésemelésen és az extra
szabadságon kívül van-e még valami?

7

Komjáti János jegyző elmondja, hogy nincs több. A következő valamilyen szinten ide
tartozik, de ez csak egy ilyen bejelentés lesz, nem kell róla szavazni.
Szabó Zsolt polgármester érdeklődik, hogy erről mindenképpen most szavazzunk?
Komjáti János jegyző elmondja, hogy ha eldönthető a kérdés, akkor szavazunk most.
Fodor Ildikó képviselő elmondja, hogy beszéljünk meg mindent most, hátha előkerül
még valami kérés a dolgozóktól.
Németh

Tamás

polgármester

elmondja,

hogy

javaslatot

szeretnék

tenni

ezzel

kapcsolatban, hiszen előző években a Köztisztviselő nap arról szólt, most ezen itt
gondolkodtam, mert egyébként nagy probléma kiadni a szabadságot, minden egyebet,
hogy a Köztisztviselő nap arról szól, hogy a köztisztviselők ezen a napon nem pihenni
mennek, hanem egy összetartás van. Abban az esetben támogatom a saját részemről, ha
ez az összetartás megvalósul minden dolgozóra. Tehát ha azt mondja a kollektíva, hogy
igen, ezt a napot együtt töltjük, csapatot építünk. Ha viszont az, hogy hazamegyek egy
plusz napra, azt nem támogatom.
Szalai Gabriella képviselő érdeklődik, hogy mekkora keretet javasolsz hozzá? Plusz 1
millió Forint és akkor már ott vagyunk, ahol voltunk.
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy idáig is költöttünk minimálisan, egy ebédet
szoktunk ilyenkor fizetni a dolgozóknak, de ezt ti nálatok is úgy gondolom, hogy benne
van a költségvetésbe, az iskolai meg az óvodai kirándulást is támogatjuk annyival, mi is
beterveztük, hogy egy ebéd meg a buszköltség. De most, mivel az hivatal akkora, a
kisbuszokkal el tudunk menni. Viszont kell olyan közegbe is érintkezni azt gondolom,
csak, hogy ne lehessen kihúzni belőle, vagy át tesszük másik időpontra.
Szalai Gabriella képviselő elmondja, hogy akkor tegyetek javaslatot, három polgármester
úr, aztán tegyük bele a költségvetésbe.
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy 17-en vannak a dolgozók, meg még egykettő kolléga, akikkel együtt dolgoznak. Maximum 30 ember, 3000 Forint költség, 90
ezer Forint lenne.
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Szalai Gabriella képviselő érdeklődik, hogy hol lesz ez az ebéd? Michelin csillagosba vagy
valami talponállóba? Esetleg szalonnasütés az udvaron?
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy ha gondolod, akkor holnap excel táblában
leteszek neked egy üzleti tervet.
Szalai Gabriella képviselő elmondja, hogy mondjunk egy összeget és akkor tegyük bele
azt is a költségvetésbe.
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy egy átlag ebéd 3000 Forint környékén van.
Nem egészen értem, kicsit provokatív a hozzáállás. Eddig is szoktunk elmenni évente
egyszer a köztisztviselőkkel.
Szalai

Gabriella képviselő érdeklődik, hogy tehát akkor be van kalkulálva a

költségvetésbe, amit most megszavaztunk? Nehogy jövő héten megint össze kelljen ülni
ezért.
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy van egy keretösszeg.
Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy szerintem a szabadságról szavazzunk, én azt
tudom támogatni, amit a Tamás mondott, mert a célja ez lenne mindenképpen, nem
pedig az, hogy mindenki a kibúvókat keresse, hogy most ezért nem ér rá vagy azért nem
ér rá. Tehát, hogy ha ezt mindenki be tudja vállalni a dolgozók közül, akkor kifejezetten
egy ilyen összetartás tekintetében én javaslom, hogy vállaljunk be egy plusz nap
szabadságot, költségek vonatkozásában szerintem még ráérünk erről beszélni. Nem fog ez
olyan jelentős költség lenni. Volt, hogy itt tartottunk szalonnasütést meg wokkozást, volt
olyan, amikor Börcsön volt, volt olyan amikor elmentünk közelebbre, távolabbra,
élményparkba vagy kalandparkba, meg ide-oda, tehát ebben mindig volt olyan rész, amit
a dolgozók fizettek, volt olyan rész, amit a hivatal. Nem gondolom, hogy ez akkora költség
lenne. Féléves költségvetés módosításnál ezt szerintem a jóérzés határán belül a három
polgármester bevállalja, és arról tájékoztatni fogunk benneteket.
Rácz Róbert polgármester elmondja, hogy én is tudom támogatni ezt a megoldást azzal a
technikai dologgal, hogy ha valaki valamilyen egyéb okból nem tud eljönni, az a
szabadsága terhére nyugodtan otthon maradhat, és az legyen a kényszerítő erő.
Dr. Boros István képviselő elmondja, hogy ez teljesen korrekt így.
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Komjáti János jegyző elmondja, hogy összességében az elmúlt években is igyekeztünk a
közös hivatalnak a költségvetésébe egy kicsit más kondíciók között ugyan, de
előirányzatot biztosítani a reprezentációra, igaz, hogy ebbe az egyéb települési
ünnepségekhez való hozzájárulás is benne volt. Most is, hogy ha valaki megnézi, akkor
benne van egy százas ebbe a reprezentációs költségekre.
Németh Tamás polgármester elmondja, hogy akkor majdnem jól mondtam.
Szalai Gabriella képviselő elmondja, hogy nem, mert én azt hittem, hogy egy kicsit
komolyabb összetartás lesz. Mondjuk lesz egy coach, aki ezt az egészet levezeti, vagy egy
ilyen szakember, aki ezt úgy szakmailag is meg tudja támogatni ezt a csapatépítés
jelleget. De akkor ezek szerint nem.
Komjáti János jegyző elmondja, hogy nem volt ilyen, nem volt ilyen jellegű.

Szabó Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javaslatot
tesz a előterjesztés elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az
előterjesztést hat egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
32/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
dönt arról, hogy július 1 napja az elmúlt évek gyakorlata
szerint köztisztviselők napja legyen az Abdai Közös
Önkormányzati Hivatalnál, amely munkaszüneti nap,
illetve munkavégzés nélküli munkanap, amely napot
közösségkovácsolásra, tréningekre, összetartásra kell
fordítani
Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2017. július 1.

Rácz

Róbert

polgármester

több

kérdés,

hozzászólás

nem

lévén

Börcs

Község

Önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztést négy egyhangú igen szavazattal
elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
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19/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
dönt arról, hogy július 1 napja az elmúlt évek gyakorlata
szerint köztisztviselők napja legyen az Abdai Közös
Önkormányzati Hivatalnál, amely munkaszüneti nap,
illetve munkavégzés nélküli munkanap, amely napot
közösségkovácsolásra, tréningekre, összetartásra kell
fordítani
Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2017. július 1

Németh Tamás polgármester javaslatára Ikrény Község Önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést hat igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
28/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
dönt arról, hogy július 1 napja az elmúlt évek gyakorlata
szerint köztisztviselők napja legyen az Abdai Közös
Önkormányzati Hivatalnál, amely munkaszüneti nap,
illetve munkavégzés nélküli munkanap, amely napot
közösségkovácsolásra, tréningekre, összetartásra kell
fordítani
Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2017.július 1

1.2.

Nőnapi ünnepség a hivatalban (20.25)

Komjáti János jegyző elmondja, hogy közeledik a Nőnap és március 11-én, szombaton
19 órakor itt az abdai községházán várunk mindenkit szeretettel, közös ünneplésre a
hivatal és a létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei együtt ünnepeljenek.
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1.3.

Csatlakozás

az

önkormányzati

ASP

rendszer

országos

kiépítéséhez

(20.26)
Komjáti János jegyző ismerteti, hogy a befejezéséhez közeledik a második köre ennek a
már több alkalommal ismertetett kormányzati rendszernek. A szakrendszerek konkrétak,
gazdálkodás, adóigazgatás, ingatlanvagyon-kataszter, ipar-kereskedelem, iktatás, amely
most kiegészült a hagyatékkal. A közös hivatalok esetében a székhely település
polgármestere

pályázhat,

de

fel

kell

Őt

erre

hatalmazni

valamennyi

érintett

önkormányzatnak. Erre kéri a döntéseket. Sok munka van ebben, a pályázat befejezés
előtt áll, alapvetően a rendszergazda segítségével, de felvállaljuk a koordinálást, nem
bízunk meg ezzel senkit. Az adós szakrendszerhez kapcsolódnak elektronikus ügyintézési
dolgok, de magán a szakrendszert a kincstár fogja kialakítani. Továbbra sem kedvezően
azoknak a tapasztalatai, akik első körben pályáztak, de ettől függetlenül meg kell
csinálni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Szabó Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javaslatot
tesz a előterjesztés elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az
előterjesztést hat egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
33/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Abda Község Önkormányzata képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, mint a közös hivatal
székhelyének feladatait is ellátó önkormányzat
polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP -16
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket
és jogokat gyakorolja
Felelős: Szabó Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos, pályázat beadása 2017. március 14.
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Rácz

Róbert

polgármester

több

kérdés,

hozzászólás

nem

lévén

Börcs

Község

Önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztést négy egyhangú igen szavazattal
elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
20/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Börcs Község Önkormányzata képviselő-testülete
felhatalmazza Abda Község Polgármesterét,
mint a közös hivatal székhelyének
feladatait is ellátó önkormányzat polgármesterét,
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP – 16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás
alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket
és jogokat gyakorolja
Felelős: Szabó Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos, pályázat beadása 2017. március 14.

Németh Tamás polgármester javaslatára Ikrény Község Önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést hat igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
29/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete
felhatalmazza Abda Község Polgármesterét,
mint a közös hivatal székhelyének
feladatait is ellátó önkormányzat polgármesterét,
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP – 16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás
alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket
és jogokat gyakorolja
Felelős: Szabó Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos, pályázat beadása 2017. március 14.
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1.4 Főállású polgármesterek szabadságolási ütemterve (20.40)
Komjáti János jegyző ismerteti, hogy már évek óta téma a testületekben, hogy február
végéig megtárgyalásra kerül ez a kérdés, hiszen a hatályos jogszabályok ezt előírják.
Általában nem együttes ülésen szokott erre sor kerülni, de most a túl sok együttes
ülésrend kicsit szorossá tette a határidőket, így javasolja, hogy mindegyik testület hozzon
erről döntést, külön- külön polgármesterére vonatkoztatva. Mindegyik polgármesterünk
főállású polgármester, mindegyikük 39 nap szabadsággal rendelkezik egy esztendőben.
Majd ismerteti a polgármesterekkel egyeztetett javaslatokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szabó Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javaslatot
tesz a előterjesztés elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az
előterjesztést hat egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
34/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv 225/c § alapján
Szabó Zsolt főállású polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét az alábbiakban határozza meg
március 29-31

szerda-péntek

3 nap

április 4-7

kedd-péntek

4 nap

április 28

péntek

1 nap

május 2-5

kedd-péntek

4 nap

június 15-16

csütörtök, péntek

2 nap

július 4-7

kedd-péntek

4 nap

július 11-14

kedd-péntek

4 nap

július 17-20

hétfő-csütörtök

4 nap

július 25-28

kedd-péntek

4 nap

augusztus 8-11

kedd- péntek

4 nap

október 31

kedd

1 nap

november 3

péntek

1 nap

december 27-29

szerda-péntek

3 nap
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Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2017. december 31.

Rácz

Róbert

polgármester

több

kérdés,

hozzászólás

nem

lévén

Börcs

Község

Önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztést négy egyhangú igen szavazattal
elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
21/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Börcs Község Önkormányzata képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv 225/c § alapján
Rácz Róbert főállású polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét az alábbiakban határozza meg
február

29-30-ig

2 nap

június

6–16–ig

9 nap

július

10–28–ig

15 nap

augusztus

14-25–ig

10 nap

december

27–29-ig

3 nap

Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2017. december 31.

Németh Tamás polgármester javaslatára Ikrény Község Önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést hat igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
30/2017. /II.28/ képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv 225/c § alapján
Németh Tamás főállású polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét az alábbiakban határozza meg
április 27-28.

csütörtök – péntek

2 nap

június 6-9.

kedd-péntek

4 nap

július 3-7.

hétfő-péntek

5 nap

július 10-14.

hétfő-péntek

5 nap

július 31- augusztus 2. hétfő-szerda

3 nap
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augusztus 21-25.

hétfő-péntek

5 nap

szeptember 27-29.

szerda-péntek

3 nap

október 16-18.

hétfő-szerda

3 nap

november 27-30.

hétfő-csütörtök

4 nap

december 21-22.

csütörtök-péntek

2 nap

december 27-29.

szerda-péntek

3 nap

Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: 2017. december 31.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Szabó Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és
az együttes képviselő testületi ülést 20 óra 55 perckor bezárja.

K. m. f.

……………………………………
Szabó Zsolt
polgármester

…………………………………
Rácz Róbert
polgármester

…………………………………….
Németh Tamás
polgármester

…………………………………
Komjáti János
jegyző
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