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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-án –
kedd – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Nagy Csaba

megbízott jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pont
1. Előterjesztés a Bocskai István Tagiskolában 1 fő közalkalmazotti álláshely
megszüntetésére
2. Különfélék

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a Bocskai István Tagiskolában 1 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetésére
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, annak tartalmát mindenki
megismerhette. Mindenki előtt ismert, hogy a képviselő-testület 2011. februárjában döntött
arról, hogy a Nagykereki Bocskai István Tagiskolában a technikai dolgozók létszámát egy
fővel csökkentette. A bíróság viszont úgy döntött, hogy a dolgozót vissza kell helyezni az
álláshelyre. A testületnek ismételten döntenie kell a korábban megszüntetett álláshelyről, hisz
erre a költségvetésben sem terveztek be költséget. Álláshelyről kell dönteniük, nem
személyről. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztésben foglaltakkal.
Kovács Miklós képviselő: Ez a létszámcsökkentés két személyt érinthetett volna, arról nem
volt vita, hogy a költségvetésbe két fő nem fér el. Az önkormányzat azonban a rosszabbik,
gazdaságtalan megoldást választotta. A dolgozót, aki 26 éve dolgozott, több mint egymillió
forintos végkielégítés illetett meg, ez az önkormányzat szempontjából nem volt jó megoldás.
Amikor korábban a két hivatalsegéd közül az egyik elment nyugdíjba, a nyugdíjba vonult
helyére nem lett volna szabad senkit sem felvenni, hisz tudhatták, hogy ez az álláshely
problémát fog okozni, ez az álláshely plusz volt. Amikor a költségvetésben már nem tudták
biztosítani, akkor a gazdaságosabb megoldást kellett volna választani. Ebben az esetben nem
igaz, hogy személyről nem döntenek, hisz ahogy számolt, ismételten közel 800.000Ft-ot kell
majd kifizetni.
Zilai Károly polgármester: Mit kellene fizetnie az önkormányzatnak?
Kovács Miklós képviselő: A végkielégítést ismételten ki kell fizetni.
Zilai Károly polgármester: Nem kell végkielégítést fizetnie az önkormányzatnak, sőt a
kollégának kell visszafizetnie a korábban felvett végkielégítést, amit még nem tett meg. A
bírósági döntést követően vissza kellett volna fizetnie ezt az összeget, hisz jogalap nélkül kapta
meg. A visszafizetési kötelezettségének a mai napig nem tett eleget, ezt az önkormányzat
terelhetné jogi útra.
Kovács Miklós képviselő: Azt valaki kiutalta, a dolgozó jóhiszeműen vette fel.
Zilai Károly polgármester: Nem a jóhiszeműségről, hanem a jogalapról van szó. Bírósági
döntésről beszélnek.
Kovács Miklós képviselő: A bíróság hozott egy döntést, amelyben az szerepel, hogy a testületi
döntéssel nincs probléma, hanem aki a döntést végrehajtotta, az nem a törvénynek megfelelően
hajtotta végre. A dolgozó élt a jogi lehetőséggel, a bíróság pedig arról döntött, hogy orvosolni
kell a problémákat. Jelenleg itt tartanak.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Az előterjesztés elkészítésekor a bírósági döntésből indult
ki. A bírósági ítélet rendelkező részében és indokolásában rögzítettek szerepelnek az
előterjesztésben. Sem Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő testülete, sem
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint intézményfenntartó nem
követett el hibát azzal, hogy hozott egy létszámcsökkentési határozatot. A munkáltatónak
voltak jogszabálysértései, ezt le is írta a bíróság az indokolásban, ez eredményezte azt, hogy
vissza kellett helyezni az érintett dolgozót az eredeti munkakörébe. Jelenleg van két testületi
határozat, amely függőben van, ezért készült ez az előterjesztés. A korábban hozott határozat
fenntartását tartalmazza az előterjesztés, természetesen azzal, hogy a korábban elkövetett
hibákat a munkáltató nem ismételheti meg. Névről nincs szó, álláshelyről van szó, ezért sem
tartanak zárt ülést. Az általános iskola pedig már tett intézkedéseket. Miután vissza lett
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helyezve, foglalkoztatva lett a dolgozó és elmaradt a végkielégítés visszafizetése, felhívta a
dolgozót, hogy azt záros határidőn belül fizesse vissza. Ez érinti az önkormányzat
költségvetését, és ezt még ebben az évben rendezni kellene. Tehát az előterjesztés az tényszerű,
alapvetően a bírósági ítéletre, és annak alapján a jogszabályi kritériumokra épül. Természetesen
a biharkeresztesi Képviselő-testületnek, mint érintett intézményfenntartónak is kell döntenie,
majd a munkáltatónak kell meghoznia annak alapján a saját döntését, amelyben remélhetőleg
nem fognak előfordulni hibák. A munkáltatónak a két képviselő-testület döntését kell alapul
vennie.
Kovács Miklós képviselő: A döntés meghozatalakor még nem Jegyző Úr volt a település
jegyzője. A bírósági döntés leírja a hibák kiküszöbölését, de önkormányzati szempontból rossz,
gazdaságtalan a döntés, hisz jelentős az összeg, amely ki lett fizetve elmaradt munkabér, illetve
végkielégítés címen. Jelentős kiadást jelent ez a megoldás, ki is mondja a szót és legyen is
benne a jegyzőkönyvbe, hogy hatalommal való visszaélés történik ebben az esetben, hisz
rokoni szálak miatt olyan dolgozó lett meghagyva, akinek nem járt volna egy fillér sem, sem
végkielégítés, sem más, hisz pár éves munkaviszonnyal rendelkezett csak. Itt azonban jelentős
összeget kellett kifizetni, az előnytelenségre szerette volna felhívni a figyelmet. Amikor a
döntés született, akkor is elmondta, hogy ez egy rossz döntés, hisz jelentős kiadással jár.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Az elhangzottakkal kapcsolatban lenne észrevétele. Itt
elhangzott egy vád, amelyet nem szerencsés ilyen körben hangoztatni. Ezért ne orroljon meg rá
a képviselő úr, de a hatalommal visszaélés egy törvényi tényállás, amit elég szigorú szabályok
vesznek körül. Úgy gondolja, ha ilyenek megfordulnak valakinek a fejében, azt nem itt kellene,
ilyen fórumon felhozni. És kéri a többi képviselő-testületi tagot, polgármester urat is, hogy
ebbe az irányba nem kellene elmenni, hisz elég nagy súlya van ennek a kijelentésnek.
Zilai Károly polgármester: 2011. év februárjában a képviselő-testület hozott egy döntést, egy
jogszerű határozatot. A biharkeresztesi képviselő-testület szintén meghozta a döntését, a
munkáltató vétett egy hibát, elfelejtette a megosztott munkaidőt felajánlani, ezt a hibát
rögzítette a bíróság. Senki sem élt vissza a hatalmával.
Kovács Miklós képviselő: Miért kellett több mint egymillió forintot kifizetni, ha nem volt
muszáj?
Zilai Károly polgármester: 1.222.000.-Ft-ot fizettek ki, ennyi illette meg a dolgozót. Hoztak
egy jogszerű döntést, ezt nem megvitatni szeretnék, hanem megerősíteni. Ezt szeretné most
megszavaztatni, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
94/2012. (XI. 20.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2011. (II.04.) számú
határozatát fenntartja, kezdeményezi Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestületénél, hogy az intézményfenntartó társulás által működtetett Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes
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Pedagógiai Szakszolgálat Nagykereki Bocskai István Tagiskolájában a technikai
dolgozók létszámát egy fővel csökkentse.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 20.

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 18
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző
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