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Ikt. sz.: 2-36/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 30.-án
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Pocsai Imre László képviselő
Tanácskozási joggal részt vett:
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Dr. Baji Mihály Mezőberény város jegyzője
Koppányné Görög Rózsa pénzügyi főmunkatárs
Somlyai Imréné adóügyi főelőadó
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, kéri a napirendi pontok elfogadását.
Napirendi pontok:
1./ Jegyző felmentése, helyettesítő jegyző kikérése
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
2./ Bejelentések, egyebek
A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
195/2011.(XII. 30.) Kt. Határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete
elfogadja az előterjesztésben szereplő napirendi pontokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Pocsai Imre László és Fekete Zoltán Ferenc
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.
A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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196/2011.(XII. 30.) Kt. Határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete
elfogadja Pocsai Imre László és Fekete Zoltán Ferenc
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Kosznáné Pule Ilona jegyző: A felmentésével kapcsolatosan kijelentené, hogy hozzájárul a
nyílt ülésen való tárgyalásához. Kérhetne zárt ülést is, mert ugyanúgy ahogy a kinevezés és a
megbízás, történhet zárt ülésen is, de nincs oka rá.
1./ Jegyző felmentése, helyettesítő jegyző kikérése
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előzményeket ismeri minden képviselő, körjegyzőség
jön létre január 1-től, az előző üléseken körjegyzőt nem választott a testület, de a hivatalnak
működnie kell továbbra is, ezért kell helyettesítő jegyző segítségét kérni. Írásban megkapta
mindenki a határozati javaslatot.
Módosítási javaslat van? Más módosítási javaslat nem hangzik el. Kéri a képviselő-testületet,
hogy a módosítások elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő – testület 5 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:
197/2011.(XII. 30.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő –testülete
Dr. Baji Mihály Mezőberény Város jegyzőjét kikéri a
munkáltató Mezőberény Város Képviselő –testülettől
helyettesítés céljából 2012. január 1-től a MuronyTarhos Körjegyző kinevezéséig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Megkérné a helyettesítő jegyző urat, hogy segítse az
önkormányzat további működését, az elkövetkezendő időkben a polgármester a testület illetve
a helyettesítő jegyző rendelkezésére áll.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Megkérdezné, hogy mekkora összeg a végkielégítés, illetve
a felmentés?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 4-5 millió forintról van szó. A végkielégítés 8 havi bér,
illetve a felmentési időre 2 havi bér jár. A felmentés végén kell kifizetni a nagy összeget.
Több jogi képviselőt megkérdezett, hogy törvényesen járjon el, a következménye lesz, hogy
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más vonalakon megszorításokat kell kieszközölni. Ezt a pénzt a falutól vették el, akik így
döntöttek.
Buzgán Mihály képviselő: Kérdése lenne, igazából van is jegyző, meg nincs is jegyző,
tulajdonképpen nem vihetné végig ezt az időszakot?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Semmiképpen sem viheti végig, mivel megszűnik a
jogviszonya. Január 1-től körjegyzőség van, és nincs kinevezett körjegyző, ezért kell ezt az
átmeneti időszakot helyettesítéssel megoldani.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: A polgármesteri hivatal jogilag megszűnik, és az ő kinevezése a
polgármesteri hivatalhoz kötődik. Nincs hivatal, megalakult a körjegyzőség, ez egy érdekes
jogi helyzet. A határozat elfogadásához minősített többség kell.
Buzgán Mihály képviselő: Ha nem mentik fel, akkor dolgozik tovább?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, akkor is kell helyettes jegyző.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Megkérdezné, hogy az alapító okiratot, illetve a hiányzó
dokumentumok elküldésre kerültek-e a magyar államkincstárnak?
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igen, minden okiratot bejuttatott az államkincstárhoz. Le is
egyeztettek többször mindent, a körjegyzőség a kincstár részétől jogszerűen tud működni
január 01- től.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A legutóbbi ülésen úgy volt, hogy állásfoglalást kell kérni a
normatíva ügyében…
Buzgán Mihály képviselő: Ha nincs felmentve akkor nincs normatíva sem?
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ne keverjék össze, a kettőnek nincs köze egymáshoz.
Kérdezné, hogy a hivatal részére érkezett 2, 4 millió forint összegű gázszámlával
kapcsolatosan mire jutottak, kérné az érvényes gázszerződést, gázszolgáltató váltás volt,
mikor került megkötésre?
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ez ugyan nem szerepel a mai ülésen, de elmondja hogy
megtörtént a békési hivatallal az egyeztetés, az iskolával illetve óvodával kapcsolatosan.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A hivatal gázszámláiról van szó, ami az öt fogyasztási
helyre érkezett.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Határidőn belül egyeztetett a gázszolgáltatóval, még
folyamatban van az ügy. De ez nem tartozik az ülésre, mivel nincs napirendi ponton, illetve az
ügy folyamatban van, mit lehet róla mondani? Murony község önkormányzat SZMSZ-e
szerint a képviselő a polgármestertől, a jegyzőtől írásban felvilágosítást kérhet, melyre 15
napon belül kötelesek válaszolni.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Mikor lett megkötve a szerződés?
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az ügy folyamatban van, mondta már. De itt van a teremben az
ügyet intéző kolléga, Koppányné Görög Rózsa, kérdezzék meg, hogy áll az ügy.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Milyen szerződés?
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Azt kérdezi, hogy mikor lett megkötve az új szerződés.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Erről egy írásos anyagot kérünk majd a következő
testületi ülésre. Tisztázni kellene, de a felmentést el kell fogadni, a későbbiek folyamán még
lehet keresni felelősöket. Ha valaki nem fogadja el az előterjesztést, és ebből bármi plusz
költsége lesz az önkormányzatnak, mert munkajogilag nem állja meg a helyét, azt azzal a
személlyel fogja kifizettetni.
Dr. Baji Mihály Mezőberény város jegyzője: Minden féleképpen kellene dönteni, munkaügyi
per lehet belőle, amíg a köztisztviselői jogviszony fenn áll addig felelősségre is lehet vonni.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Két hónap van erre.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A gázszolgáltató szerződésére visszatérhetünk.
Amennyiben elfogadják a határozati javaslatot, kérem jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
198/2011.(XII. 30.) Kt. Határozat
Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy
határoz, hogy Kosznáné Pule Ilona Murony község
jegyzőjének jegyzői kinevezését 2011. december 31.
napjával a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 17.§.(1) c.) és 11. pontja alapján - mivel
átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált felmentéssel megszünteti
A felmentés alapján a köztisztviselő a 18.§. (1) alapján 2
hónap felmentésre, illetve a fentebb említett törvény
19.§.(2) bekezdés g,) pontja alapján nyolc havi – a
felmentési idő kezdetekor irányadó- illetményének
megfelelő összegű végkielégítésre jogosult. A felmentés
2 hónapos időtartamára a munkavégzés alól mentesíti.
Felhatalmazza a polgármestert:
- hogy a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos
munkaügyi dokumentumokat készítse elő, és a
munkajogi feladatokban járjon el,
- gondoskodjon a köztisztviselő a munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkereset
havonta egyenlő részletekben történő utalásáról,
- gondoskodjon a 8 havi végkielégítésnek a felmentési
idő utolsó napján történő kifizetéséről.
Határidő:
Felelős:
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadná a szót a jegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály Mezőberény város jegyzője: Köszöni a szót. Bemutatkozna röviden, egy pár
szó erejéig, igazgatásszervezői illetve jogi végzettsége van, immár 4. éve Mezőberény város
jegyzője, előtte 9 évig aljegyzőként tevékenykedett Békés város önkormányzatánál. Békésen
lakik, ismerős a kistérségben, több településen helyettesített már, Telekgerendáson is az előző
év folyamán a választások idejére.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Mikor kerül meghirdetésre az új jegyzői pályázat? Minél
hamarabb kellene.
Dr. Baji Mihály Mezőberény város jegyzője: Januárban, jó esetben, februárban lehetne
dönteni, legalább 30 napra meg kellene hirdetni a pályázatot.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, mindenféleképpen.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Minimum meghirdetési idő 10 nap a köztisztviselői törvény
szerint, de nem éri meg kapkodni, mert ez az eredménye. Szeretne elköszönni:
„Tisztelt Polgármester Úr, kedves Feri!
Tisztelt Képviselő- Testület! Tisztelt Munkatársaim!
3,5 év közös munka után távozom. Az elmúlt hetek eseményei még bennem sem csillapodtak
le, az összegzést is később vonom meg – magamban.
Az elköszönésnek viszont most van itt az ideje.
Az együtt töltött évek alatt sok dologban volt részünk: jóban és rosszban egyaránt. Mindezt
tovább színesíti az a tapasztalat, hogy többnyire csak utólag válik világossá, hogy mi volt a jó
és mi a rossz. Mi szolgálta a település javát, és mi volt az, amiről később derült ki, hogy korai
volt az öröm.
Murony község életében fordulópont a mostani év vége. Befejeződik az önálló közigazgatás
két évtizede, elkezdődik a társulásos működés és hamarosan egy még központosítottabb
igazgatási forma. Az anyagi lehetőségek beszűkülése is új helyzetet teremt.
A váltás után már nem szolgálhatom Murony községet. A döntésüket tudomásul vettem.
Természetesen felmerül a kérdés bennem: miért nem folytathatom a munkát az általam
előkészített új helyzetben? Mi volt az, ami a testület döntését alaposan indokolhatná? Jobb
szakember ajánlkozott a helyemre?
Esetleg nem is velem van baj, hanem eltávolításom egy további személyi változás érdekében
történik?
Csak remélni tudom, hogy ennyire nem süllyedtek le azok, akik a lakosság bizalmából
kerültek döntéshozói szerepbe.
A közigazgatást szolgálom 20 éve. Pártok és kormányok jöttek – mentek, de én sok hasonló
közigazgatás társammal együtt tettük a dolgunkat, és egyszer sem rendeltük alá saját
érdekeinket a közösség érdekének. Nem volt mit titkolnunk, szégyenkeznünk, nem volt
félnivalónk, ahogy most sincs. Mi jegyzők nem alkudozunk, nem taktikázunk, mert a
közigazgatás nem kegy, hanem szolgálat, ami nekem az elmúlt években Murony község
lakosainak szolgálata
Vannak helyzetek az életben, amikor inkább, szakemberként kell vezényelni a dolgokat,
máskor meg inkább csak embernek kell lennünk, hogy bölcs döntéseket hozhassunk.
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Az elmúlt hetekben szakemberként végig vittem azt a folyamatot, amit a törvényes keretek
Murony számára megengedtek. Már a kezdettől meg volt a lehetősége annak, hogy a
folytatást másra bízza a testület.
Nem tagadom, hogy emberként mély csalódásként éltem meg a testület döntését, de
szakemberként csak azt mondhatom: úgy történt minden, ahogy az törvényes. Jegyzőként
másként nem értékelhetem a történeket.
Mindig is az önkormányzat, illetve a település érekeit szolgáltam a törvényesség keretein
belül. Feltételeznem kell, hogy akik nem tartank igényt a munkámra azok is így
gondolkoznak. Lelkük rajta.
Magánemberként viszont nem a hivatalé vagyok, hanem a családomé és az Istené. A
családom volt az erőforrásom eddig is, Isten volt az útmutatóm és marad eztán is.
Ahogy a biblia írja: Jobb az Istenben bizakodni, mint emberekben reménykedni. Végezetül
sok szerencsét kívánok Murony község vezetésének az újesztendőben, mert úgy vélem, hogy
bár a jobbítás szándéka vezette a körjegyzőségi társulás létrehozását, a továbbiakban a
szerencsére is szükségük lesz.
Induljon el ki-ki a maga útján, a maga erkölcsi értékrendje szerint az újesztendőben.
Néhány gyakorlati dolog:
1,/ A mai nap átadom a munkaköröm a helyettesítő jegyzőnek, csak néhány befejezetlen ügy
maradt, a többit a saját igényem szerint elvégeztem.
2,/ Az ülés után megkérem munkatársaimat, hogy jöjjenek a jegyzői irodába, hogy
megmutassam számukra milyen iratokat, hol találnak, ezzel is biztosítva a lehető
leggördülékenyebb további működést.
3,/ A helyettesítő jegyző heti egy vagy fél napot lesz csak itt, ezért javasolni fogom a
számára, hogy kiadmányozási jogot Ladányi Veronikának adja át, neki van főiskolai
végzettsége, közigazgatási szakvizsgája, és aláírni naponta kell.
4,/ Polgármester úr részére átadom a fiókok, szekrények és hivatal kulcsát, illetve csak azt
viszem ki az épületből, amit polgármester úr megtekint, mielőtt végleg összepakolok.
Köszönöm szépen hogy meghallgattak.”
Buzgán Mihály képviselő: Engedje meg, hogy megköszönje azt a tevékenységet, amit
Murony község érdekében elvégzett az elmúlt évek során, és minden jót kíván.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzászólás hiányában az ülést bezárja.
- Kmf. Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Kosznáné Pule Ilona
jegyző

Pocsai Imre László
jegyzőkönyv hitelesítő

Fekete Zoltán Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő
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