ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014.október 27. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén
( 3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott alakuló ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT

1./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
2./ Polgármesteri program ismertetése
3./ Polgármester illetményének megállapításáról
4./ Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
5./ Alpolgármester megválasztásáról
6./ Alpolgármester eskütétele
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
8./ Bizottsági tagok megválasztásáról
9./ Bizottsági tagok eskütétele
10./ Falugondnok helyettesítéséről

A b o d, 2014.október 27.

Vártás József
Jegyző

0

J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27. napján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 Abod,
Magyar út 42.) megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak:Rescsánszki Bertalanné polgármester
Berkesi László képviselő
Fekete Józsefné képviselő
Sápi Olivér képviselő
Zsemkó János képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:

Vártás József jegyző

Recsánszki Bertalanné polgármester köszönti az alakuló ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből mind
az 5 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az alakuló ülés napirendi pontjait:
1./Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: polgármester
2./Polgármesteri program ismertetése
Előadó: polgármester
3./Polgármester illetményének megállapításáról
Előadó: jegyző
4./Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
5./Alpolgármester megválasztásáról
Előadó: polgármester
6./Alpolgármester eskütétele
Előadó: polgármester
7./Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Előadó: polgármester
8./Bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: polgármester
9./Bizottsági tagok eskütétele
Előadó: polgármester
10./Falugodnok helyettesítéséről
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: polgármester
Rescsánszki Bertalanné polgármester megkéri a Képviselő-testület képviselő tagjait, hogy
álljanak fel az eskü letétele céljából.
Ezt követően a polgármester a képviselőktől az esküt kivette az alábbi szövegtartalommal:
"Én, (………………) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Edelény fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
A Képviselők eskütételét követően Zsemkó János mint legidősebb képviselő a
polgármestertől az esküt kivette, az alábbi szövegtartalommal:
"Én, (………………) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Edelény fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
A képviselők és a polgármestert az eskü letételét követően az esküokmányt aláírták.
Ezt követően a Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a
rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat,
indítvány nem volt.
Polgármester javasolja az alakuló ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület az alakuló ülés napirendi pontjait - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett valamennyi képviselői döntésben való részvételével elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2014.(X.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Alakuló ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
1./Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: polgármester
2./Polgármesteri program ismertetése
Előadó: polgármester

3./Polgármester illetményének megállapításáról
Előadó: jegyző
4./Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
5./Alpolgármester megválasztásáról
Előadó: polgármester
6./Alpolgármester eskütétele
Előadó: polgármester
7./Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Előadó: polgármester
8./Bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: polgármester
9./Bizottsági tagok eskütétele
Előadó: polgármester
10./Falugodnok helyettesítéséről
Előadó: polgármester
Elfogadott és tárgyalt napirendek:
2./Napirendi pont tárgya:
Polgármesteri program ismertetése
Előadó: polgármester
Rescsánszki Bertalanné tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy egyik legfőbb
célkitűzésének tekinti a falu és a temető rendbetételét. Nagyon fontosnak tartja, hogy a
településen az árkok ki legyenek takarítva, tervbe van véve azok mélyítése, valamint az utak
karbantartása, javítása. Amennyiben pályázati lehetőség van rá, akkor szeretné, ha pályázat
útján kerülne kiépítésre műút ahol még csak földút található, valamint a jelenleg rossz
állapotban lévő utakat is szeretné javíttatni, kátyukat betömetni, utak állagát felfrissíteni,
karbantartani.
Sajnos nagyon sok üres ház található a településen. Szeretné, ha azok közül minél több olyan
vevőre akadna, akik felújíttatnák a régi házakat. A lehetőséghez képest munkahelyeket
teremteni a dolgozni akaró polgárok részére. Egyre több idős ember él a településen egyedül,
elesettek, és több jelzés is érkezett, hogy a betelepülő új lakosság miatt félnek egyedül.
Javítani kellene a közbiztonságon, és megakadályozni, hogy olyan házak kerüljenek gazdára,
akik nem lesznek jó tulajdonosai annak.
3./Napirendi pont tárgyalása
Polgármester illetményének megállapításáról
Előadó: jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak alapján a települési önkormányzat
polgármesterének illetménye az 500 fő alatti lakosságszámú települések esetében a megyei
jogú város polgármester illetményének 20 %-ára jogosult, valamint jogosult továbbá ezen
összeg 20 %-ának megfelelő költségtérítésre is. A település vonatkozásában fentiek alapján
149.600.- Ft összegű illetményre, és 22.440.- Ft összegű költségtérítésre jogosult. A
rendelkezés alapján a főállású polgármester esetében a Képviselő-testületnek nincs
mérlegelési joga, a jogszabály kötelező érvényűen szabályozza az illetményre vonatkozó
előírásokat.
Polgármester bejelenti személyes érintettségét és – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2014.(X.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Polgármester illetményének megállapításáról
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester illetményének megállapításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) Rescsánszki Bertalanné
főállású polgármester illetményét 2014. október 12. napjától
bruttó 149.600,-Ft-ban (azaz: egyszáznegyvenkilencezerhatszáz forintban) állapítja meg.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján az 1. pont
szerinti illetménye 15%-ában meghatározott összegű, azaz
22.440,-Ft (azaz: huszonkettőezer-négyszáznegyven forint)
költségtérítésre jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: Pénzügyi Osztály
4./Napirendi pont tárgyalása
Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a
képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat a jelenleg hatályos Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) rendelet tartalmazza. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület az alakuló ülését
a választást követő 15 napon belül megtartja, majd az alakuló ülésen a képviselő-testület

megválasztja a bizottsági tagokat, és felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletét is. A választási eljárást megelőzően a jelöltnyilvántartásba vételi kérelmén
főállású polgármesterként jelölte meg tisztségét. A hatályos szervezeti és működési szabályzat
rendelkezései társadalmi megbízatású polgármestert tartalmaz, ezért szükségszerűvé vált az
SZMSZ módosítása.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a rendelet
módosításának tervezetét.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1.§ Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 54.§ (1)
bekezdésében szereplő „társadalmi megbízatásban” szövegrész helyébe a „főállásban”
szöveg lép.
2.§ Hatályát veszti
a) a Rendelet 54.§ (2) bekezdése, és
b) a Rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja.
3.§ Ez a rendelet 2014. október 27-én 08.30 órakor lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. október 27. napján 08:20 órakor kihirdetésre került.
Abod, 2014. október 27.
Vártás József
jegyző

Polgármester szünetet rendel el a rendelet kihirdetésének idejére, az ülés 8:31 órakor
folytatódik.
5./Napirendi pont tárgya
Alpolgármester megválasztásról
Előadó: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§-a
szabályozza az alpolgármester választás szabályait. Alpolgármestert a képviselő-testület a
polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel választja meg. Az
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, és a megbízatás
megszűntével szűnnek meg.
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester választására
a jogszabály alapján titkos szavazással kerül sor. A titkos szavazás lebonyolítására bizottságot
kell létrehozni.
Rescsánszki Bertalanné polgármester javaslatot tesz az alpolgármester személyére. Javasolja
alpolgármesternek Zsemkó János képviselő urat megválasztani.
Zsemkó János képviselő bejelentette érintettségét.
A képviselő-testület megválasztja a Szavazatszámláló Bizottságot, melynek tagjaira a
polgármester javaslatot tesz.
Rescsánszki Bertalanné polgármester a Bizottság tagjainak javasolja Berkesi László Miklós,
Fekete Józsefné, és Sápi Olivér képviselőket.
Berkesi László Miklós, Fekete Józsefné, és Sápi Olivér képviselők bejelentették
érintettségüket.
Zsemkó János képviselő tájékoztatja a Testületet, hogy megválasztása esetén elvállalja az
alpolgármesteri tisztséget, és tiszteletdíjáról lemond.
Polgármester a bizottság tagjairól külön-külön szavaztat, melynek során a Képviselő-testület
Berkesi László Miklós önkormányzati képviselőt a bizottság elnökének 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
megválasztotta,
Fekete Józsefné önkormányzati képviselőt a bizottság tagjának 5 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta,
Sápi Olivér önkormányzati képviselőt a bizottság tagjának 5 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta.
Polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el. A Bizottság a
titkos szavazás lebonyolításáról külön jegyzőkönyvet készít.
A Szavazatszámláló Bizottság megszámolta a szavazatokat és megállapította, hogy a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal Zsemkó János képviselőt választotta alpolgármesternek.

Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2014.(X.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Alpolgármester megválasztásáról
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az alpolgármester megválasztásáról szóló
előterjesztést és - titkos szavazással, minősített többséggel - az
alábbi döntést hozta:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsemkó
János önkormányzati képviselőt 2014. október 27. napjától
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Pénzügyi Osztály, alpolgármester
6./Napirendi pont tárgya
Alpolgármester eskütétele
Előadó: polgármester
Rescsánszki Bertalanné polgármester Zsemkó János alpolgármestertől az alábbi esküt veszi
ki:
"Én, (………………) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ABOD fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
Az alpolgármester az esküokmányt aláírta.
7./Napirendi pont tárgya:
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Előadó: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Rescsánszki Bertalanné polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény alapján az
alpolgármester tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíj mértéke 0-500 fő közötti lakosságszámú
településen a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában,
bruttó 52.360 .-Ft összegben állapítja meg. Jogosult továbbá költségtérítésre is, mely a
tiszteletdíj mértékének 10%-a, azaz bruttó 7.854.- Ft összeg.

Zsemkó János alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy nem kéri a
tiszteletdíjat, arra nem tart igényt, és bejelentette érintettségét.
Berkesi László képviselő elmondja, hogy mint képviselő amennyiben erről szó lesz ő sem
tart igényt a tiszteletdíjra képviselőként.
Sápi Olivér képviselő sem tart igényt a tiszteletdíjra képviselőként.
Fekete Józsefné képviselő is csatlakozik képviselő-társai véleményéhez, ő sem tart igényt a
képviselői tiszteletdíj összegére.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2014.(X.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
3. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) Zsemkó János társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában - bruttó
52.360,-Ft-ban
(azaz:
ötvenkettőezer-háromszázhatvan
forintban) állapítja meg.
4. Képviselő-testület megállapítja, hogy az alpolgármester a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján az 1. pont
szerinti tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű, azaz
7.854.-Ft
(azaz:
hétezer-nyolcszázötvennégy
forint)
költségtérítésre jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Pénzügyi Osztály
Zsemkó János alpolgármester ismételten megerősíti, hogy nem kéri a tiszteletdíjat, arra nem
tart igényt.
8.Napirendi pont tárgya
Bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a Bizottsági tagokra az
előterjesztésben már javaslatot tett. Az elnökről és a tagokról külön-külön kéri majd a
szavazást.

Berkesi László Miklós, Fekete Józsefné és Sápi Olivér képviselők bejelentették
érintettségüket.
Polgármester a bizottság tagjairól külön-külön szavaztat, melynek során a Képviselő-testület
Berkesi László Miklós önkormányzati képviselőt a bizottság elnökének 4 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
megválasztotta,
Fekete Józsefné önkormányzati képviselőt a bizottság tagjának 4 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta,
Sápi Olivér önkormányzati képviselőt a bizottság tagjának 4 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – megválasztotta,
majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2014.(X.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Bizottság tagjainak megválasztásáról
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének és tagjának az alábbi személyeket választja
meg:
Elnökének: Berkesi László Miklós önkormányzati képviselő
Tagjának: Fekete Józsefné önkormányzati képviselő
Sápi Olivér önkormányzati képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Pénzügyi Osztály
9./Napirendi pont tárgya
Bizottsági tagok eskütétele
Fekete Józsefné képviselő, Berkesi László képviselő, Sápi
Rescsánszki Bertalanné polgármester előtt az alábbi esküt teszik le.

Olivér

képviselő

"Én, (………………) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Abod fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"
A képviselők, mint megválasztott bizottsági tagok az esküokmányt aláírták.

10./Napirendi pont tárgya
Falugondok helyettesítéséről
Előadó: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy Fekete Józsefné Abod, Tóth út 40.
szám alatti lakos falugondnok 2014. október 21. napján fizetés nélküli szabadság
engedélyezését kérte, erre vonatkozóan írásban is benyújtotta a kérelmét a képviselő-testület
részére. Kérelmében leírta, hogy családi okok miatt kérné 2014. november 1. napjától 2015.
április 30. napjáig a fizetés nélküli szabadság engedélyezését. Szóbeli javaslata alapján
távollétének idejére javasolja Orosz-Tóth Mátyás abodi lakost a falugondnoki feladatok
ellátásának helyettesítésére.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 0 igen,
5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett nem fogadta el az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2014.(X.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Falugondok helyettesítéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Falugondok helyettesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Józsefné
falugondnok kérelmét megismerve a fizetés nélküli szabadság
polgármester általi engedélyezését tudomásul veszi.
2. Képviselő-testület a falugondnok fizetés nélküli szabadságának
időtartamára helyettesítés céljából Orosz-Tóth Mátyás - Abod, Kossuth
út 1. szám alatti lakost - közalkalmazotti jogviszonyba – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§
(2) bekezdése alapján – határozott időre kinevezi.
3. A kinevezés kezdő napja Fekete Józsefné falugondnok fizetés nélküli
szabadságának első napja, mely várhatóan 2014. november 1. napja. A
kinevezés 2015. április 30. napjáig, de legfeljebb a falugondnok fizetés
nélküli szabadságának utolsó napjáig érvényes.
4. Képviselő-testület a Kjt. 21/A.§ (2) bekezdése alapján 4 hónap
próbaidőt köt ki.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal
jegyző
falugondnok, helyettesítő, osztályok

Polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el - megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és az alakuló ülést bezárta.
K.m.f
Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

