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J EG Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 4. napján az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, Bányász út 2.) 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:Restyánszki Gábor polgármester 

Zsemkó János alpolgármester 
Bartus Gábor képviselő 
Fekete Józsefné képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  Vártás József jegyző 
                                                         Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 
Igazolatlanul távol maradt: Berkesi László képviselő  
 
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből        
4 fő jelen van.  
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját: 

1 ./ Falugondok fizetés nélküli szabadságának engedélyezéséről, és helyettesítéséről 
 Előadó: Restyánszki Gábor polgármester    
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjával 
kapcsolatba van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat, 
indítvány nem volt. 
 
Restyánszki Gábor polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját - 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2014.(IV.04.)H A T Á R O Z A T A  

  
Tárgy: Rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának az elfogadásáról 

 
1./ Falugondok fizetés nélküli szabadságának engedélyezéséről, és 

helyettesítéséről 
 Előadó: polgármester  

 
Elfogadott és tárgyalt napirend: 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Falugondok fizetés nélküli szabadságának engedélyezéséről, és helyettesítéséről  
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester  
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 



Fekete Józsefné elmondja, hogy rendkívüli élethelyzet miatt szükségessé vált számára 
fizetetlen szabadság iránti kérelem benyújtása.  Erre vonatkozóan április 1. napján benyújtotta 
a kérelmet a polgármesterhez.  
 
Restyánszki Gábor polgármester nehezményezi, hogy a falugondnok már a helyettes 
személyéről is gondoskodott.  
 
Fekete Józsefné elmondja, hogy erről szó sincs, megkereste már korábban is a polgármestert, 
ő csak javaslatot nyújtott be, hogy amennyiben a fizetés nélküli szabadság engedélyezésre 
kerül sor, akkor ha a polgármester, illetve a képviselő-testület jóváhagyja, akkor lenne olyan 
személy akit a helyettesítésre alkalmasnak találna.  
 
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy ő díjazás nélkül ellátná ezt a feladatot, nem 
kellene külső embert bevonni. Személy szerint rendelkezik a falugondnoki végzettséggel is, 
így jogosan vezethetné az autót. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a munka 
törvénykönyvének hatályos rendelkezése alapján az elvégzett munkáért díjazás jár. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozza a polgármesterre vonatkozó 
összeférhetetlenségi eseteket, melynek alapján a polgármester nem lehet olyan 
közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a 
falugondnok és tanyagondnok közalkalmazottnak tekintendő, akinek a kinevezése a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, és az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja.   
 
Zsemkó János alpolgármester véleménye alapján a falugondok nem mondhatja meg,  és 
javaslatot sem tehet rá, hogy ki helyettesítse, ezt majd eldönti a testület.  
 
Fekete Józsefné tájékoztatása alapján ő csak javaslatot tett a helyettesítő személyére, 
amennyiben a képviselő-testület engedélyezi a fizetés nélküli szabadságot.  
 
Bartus Gábor javasolja a fizetés nélküli szabadság engedélyezését, és egyetért a helyettesítő 
személyével is, mert úgy gondolja, hogy a településen rátermettebb embert nem lehet találni.   
 
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy díjazás nélkül vállalná azt is, hogy 
betanítja a falugondnokot. 
 
Fekete Józsefné elmondja, hogy nagyon sok változás történt egy év alatt, a papírmunka 
jelentősen megnőtt. 
 
Restyánszki Gábor polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
Fekete Józsefné bejelenti személyes érintettségét, és azt hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban. 
 
Képviselő-testület – 3 fő képviselő döntésben való részvételével, 1 fő érintettség miatt a 
szavazásban nem vett részt – a javaslatot 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, és                    
0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 



ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2014.(IV.04.)H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy: Falugondok fizetés nélküli szabadságának engedélyezéséről, és 

helyettesítéséről 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Józsefné 

falugondnok kérelmét megismerve a fizetés nélküli szabadság 
polgármester általi engedélyezéséhez hozzájárul. 

2. Képviselő-testület a fizetés nélküli szabadság kezdő időpontjának 
meghatározására a falugondnok külön kérelme alapján felhatalmazza a 
polgármestert. 

3. Képviselő-testület a fizetés nélküli szabadság véghatáridejének 2014. 
szeptember 30. napjában történő meghatározásához hozzájárul. 

4. Képviselő-testület a falugondnok fizetés nélküli szabadságának 
időtartamára helyettesítés céljából Rescsánszki Bertalanné - Abod, Tóth 
út 57. szám alatti lakost - közalkalmazotti jogviszonyba – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
(2) bekezdése alapján – határozott időre (2014. szeptember 30. napjáig) 
kinevezi. 

5. A kinevezés kezdő napja Fekete Józsefné falugondnok fizetés nélküli 
szabadságának első napja. Amennyiben a falugondnok a fizetés nélküli 
szabadságot nem veszi igénybe, a 4. pont szerinti kinevezés nem lép 
életbe. 

6. Képviselő-testület a Kjt. 21/A.§ (2) bekezdése alapján 4 hónap 
próbaidőt köt ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Értesül: falugondnok, helyettesítő, osztályok 

 
 
Vártás József jegyző felhívja a falugondok figyelmét, hogy minden dokumentáció 
naprakészen legyen átadva a helyettesítő falugondok részére! 
 
Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a képviselő-
testületi tagok megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  

 
 
 

K.m.f.  
 
 

 
 
  Vártás József      Restyánszki Gábor  
      jegyző           polgármester  

 


