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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. március 24-én 13.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: Juhászné Árpási Irma polgármester 

   dr. Palla Roland alpolgármester 

   Árvai István 

dr. Bálló Ferenc 

dr. Márai István 

Pammer Ernő 

Rácz György 

Zólyomi Péter települési képviselők 

dr. Pék Szabolcs aljegyző 

 

IGAZOLTAN TÁVOL: dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő 

 

Juhászné Árpási Irma: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi 

ülésünkön. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. Távolmaradását dr. Medgyasszay Csaba 

képviselő úr jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Bálló Ferenc és dr. Palla Roland képviselő urakat 

javaslom.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bálló Ferenc és dr. Palla 

Roland települési képviselőket. 

 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt aljegyző úr. A meghívót mindenki 

megkapta. A rendkívüli testületi ülést a jelenleg hatályos SZMSZ-ünk értelmében hívtam össze, ahol 

is három települési képviselő írásban kezdeményezte a rendkívüli testületi ülés összehívását, amelyre 

azért került sor, hogy az új jegyzői pályázatok mielőbb kiírásra kerülhessenek, illetve a pillanatnyilag 

fennálló helyzet normalizálódjon. Megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a meghívóban 

megjelölt napirendi pontokkal egyetért-e.  

 

Zólyomi Péter: Aljegyző úrhoz lenne egy kérdésem. Az SZMSZ 18(§) /1/ bekezdése szabályozza 

ilyen esetben, hogyha három települési képviselő egy rendkívüli testületi ülést hív össze, szeretném, ha 

felolvasná aljegyző úr, és az abban foglaltakat értelmezné. Nekem mind az időponttal, mind a 

benyújtott kezdeményezés kötelező tartalmi kellékeivel problémáim vannak. Nem szeretném, ha 

kiderülne, hogy feleslegesen ülünk most itt, problémáktól és költségektől kímélnénk meg talán 

magunkat.  

 

Dr. Pék Szabolcs: Felolvasom ezt is, illetve a következő, 19(§) /2/ bekezdését, amely azt felülírja. 

18(§) /1/ bekezdés: A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább 

¼-ének, vagy a képviselő-testület bizottságának írásbeli kezdeményezésére. Ezt a passzust az SZMSZ 

az Ötv-ből vette át. A rendkívüli képviselő-testületi ülést a kezdeményezéstől számított 7. naptári 

napra össze kell hívni, a kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés 

napirendjét, és mellékelni kell az írásos előterjesztés anyagát és a döntés tervezetét is. A 19(§) /2/ 

bekezdése azt mondja, hogy „az /1/ bekezdésben foglaltaktól eltérően halasztást nem tűrő esetben az 

ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen célszerű értesítési mód, pl. telefon, e-

mail, hivatalsegéd igénybe vehető. A sürgősség okát azonban a meghívottal mindenképpen közölni 

kell”. 

 

Zólyomi Péter: Az /1/ bekezdés itt nem a 19(§) /1/ bekezdésére utal? Mert ez már egy másik 

paragrafus. Úgy értelmezem, hogy a polgármesternek joga van bármikor összehívni, de a saját 

hatáskörében, de itt most nem ez történt. Most az történt, hogy három képviselő kérésére hívta össze, 

nem az ő döntése volt, ez esetben viszont szerintem nem a 18. §. 

 

Dr. Pék Szabolcs: Képviselő úr, igazat kell adnom önnek, mert nyilvánvalóan nem a 18.(§) /1/ 

bekezdését, hanem az adott paragrafus /1/ bekezdését kell alatta érteni. Tehát amennyiben a 18(§) /1/ 

bekezdés alapján történt, mivel a képviselők legalább egynegyede kezdeményezésére történt az ülés 

összehívása, akkor valóban, a kezdeményezéstől számított 7. naptári napra kell összehívni. A „kell” az 

azt jelenti, hogy azon a napon kell, vagy legkésőbb akkor. 

 

Zólyomi Péter: Ezt nem én szeretném eldönteni.  

 

Dr. Pék Szabolcs: Csak feltettem a kérdést, nyilván választ is fogok rá adni. A „7. naptári nap” 

meghatározás nem határidőnek, hanem határnapnak tűnik, tehát ez az a nap, sem előtte, sem utána.  

 

Dr. Márai István: Amikor megérkeztem, akkor hallottam, hogy három képviselő beadványt adott, 

amiről nem tudok. Nem tudom, hogy miért nem tudok. A meghívót megkaptam e-mailben, de a 

beadvány fél 6-ig nem érkezett meg. A meghívón miért nincs jelezve, hogy később jön a beadvány? 

Úgy tudom, hogy egyedül én nem kaptam, szeretnék erre határozott választ kapni.  

 

Dr. Pék Szabolcs: A meghívókat polgármester asszony megbízásából küldi ki a hivatal. Két úton 

küldi ki, egyrészt postai úton, másrészt pedig e-mailben. A postai út a helyi kézbesítőket jelenti, akik 

mielőbb eljuttatják a képviselőknek a meghívókat. A sürgősségre való tekintettel a meghívó 
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kiküldésének időpontjában az előterjesztések még fizikailag olyan állapotban voltak, hogy nem tudtak 

elkészülni, lehetetlen volt, hogy készen legyenek. A meghívókat ezért ki kellett küldeni, tehát a 

meghívó elment kora délután papír alapon és e-mailben is. Az előterjesztéseket jegyző úr is minden 

alkalommal kizárólag e-mailben küldte meg, a papír alapú meghívóhoz nem küldte meg kinyomtatva. 

Az előterjesztések pedig, miután elkészültek, a késő délutáni órában kerültek ki, és az e-mailben 

küldött meghívóhoz csatolt kísérő szövegben jeleztem, hogy az előterjesztéseket később fogjuk 

kiküldeni, mert azok 

 

Dr. Márai István: Ilyen az én gépemen nem jelent meg, hogy az előterjesztést majd valamikor fogom 

küldeni. Felesleges nekem itt ülni, mert az egészről nem tudok semmit.  

 

Dr. Pék Szabolcs: Tekintettel arra, hogy erre a kérdésre nem készültem, mert nem gondoltam, hogy ez 

a probléma fel fog merülni, pontosan nem tudom most megmondani, hogy milyen szöveggel ment ki 

ez az e-mail. Azonban úgy gondolom, hogy ezt az e-mailt az összes többi képviselő is megkapta. 

Amennyiben kérik, természetesen megkeresem ezt az e-mailt, de ha a képviselő urak megerősítenek 

abban, amit az imént mondtam az e-mail küldéssel kapcsolatban, akkor ez okafogyott lesz. 

 

Dr. Bálló Ferenc: Én úgy kaptam meg, hogy szerepelt benne, hogy később küldik az előterjesztést, 

amit meg is kaptam a későbbiek folyamán. Másrészt én azt gondolom, hogy lépjünk már túl ezen az 

ügyön, hiszen ma olyan döntés fog születni, amilyen, tehát teljesen mindegy, hogy a 7. napra, vagy 7 

napon belül kell összehívni, egyébként én azt gondolom, hogy a 7. nap az elég furcsa lenne, ha 

vasárnap kéri három képviselő, és akkor a következő vasárnapra kéne összehívni. Majd az SZMSZ-t 

kell pontosítani. Ne határnap legyen, amikor esetleg a fele képviselő nem ér rá.  

 

Zólyomi Péter: Azt gondolom, hogy az időpont csak az egyik probléma. A kezdeményezés tartalmi 

részére vonatkozik a másik problémám, az is benne van, hogy milyen tartalmi résszel kell rendkívüli 

testületi ülés kezdeményezését benyújtani. Napirenddel, határozati javaslattal és előterjesztéssel. Ebből 

talán a napirendet össze tudnám ollózni, de tartalmilag sem felel meg. Ez nem hiszem, hogy az 

SZMSZ értelmezési hibája. Csak jelezni szeretném, hogy ha ebből probléma van, akkor az nem az 

aljegyző úr felelőssége 

 

Dr. Pék Szabolcs: Felelősségként is vállalnám, de egyrészt szeretném kérni a képviselő urat, hogy 

jelölje meg, hogy pontosan melyik passzusára hivatkozik az SZMSZ-nek 

 

Zólyomi Péter: Amelyben arról volt szó, hogy a hetedik nap, és a következő mondat arról szól. 

 

Dr. Pék Szabolcs: Magában az indítványban szerepelnie kell. 

 

Juhászné Árpási Irma: Meg szeretném kérdezni aljegyző urat, hogy ennek a testület további 

folytatásához van-e jelentősége? 

 

Dr. Pék Szabolcs: Abban az esetben, ha szigorúan formálisak akarunk lenni, és azt a kérdést tesszük 

fel, hogy megfelel-e mindenben az SZMSZ-nek ezen testületi ülés összehívása, akkor azt kell 

mondanunk, hogy nem tekintettel arra, hogy valóban betű szerint a jogszabály szövegének nem felel 

meg. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ülés további részét megismerve képviselő urak majd látni 

fogják, hogy ennek senkire nézve hátrányos hatása nem lehet, ugyanis a tervezett napirendi pontokhoz 

képest gyökeres változás állt be, amelyek gyakorlatilag okafogyottá is tehették volna ezt az ülést. Ezért 

gondolom azt, hogy emiatt az ülést most ne szüntessük meg, és ne tekintsük úgy, hogy ezt az ülést 

jogellenesen vagy jogszabállyal ellentétes módon hívták össze. Azt javasolnám, hogy a képviselő-

testület ennek ellenére, hogy ezek a hiányosságok valóban fennállnak, a testületi ülést folytassák.  

 

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a tisztelt képviselő-testület a napirendi pontokkal egyetért, 

kérem kézfeltartással jelezze.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő 

tartózkodásával elfogadja a napirendi pontokat. 

 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt aljegyző úr, kedves jelenlévők. A mai 

rendkívüli testületi ülést a 2011. március 22-én egy rendkívüli testületi ülésen dr. Bálló Ferenc 

képviselő úr indítványozta, hogy személyi kérdésben a tisztelt képviselő-testület zárt ülést tartson. A 

zárt ülés napirendje dr. Tarjányi Tamás jegyző jogviszonyának indoklás nélküli megszüntetése. A 

jelenlévő 6 képviselőnek ez volt akkor a szándéka. A jelenlévő aljegyző jelezte, hogy az érintett nincs 

jelen, ezért csak akkor dönthet a testület a jogviszony megszüntetéséről, ha nyilatkoztatja a jegyzőt, 

hogy nyilvános avagy zárt ülés tartásával ért egyet. Ezek után a következő határozati javaslat született. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy dr. Tarjányi Tamás jegyző közszolgálati 

jogviszonyának megszüntetése érdekében a szükséges tárgyalásokat, intézkedéseket tegye meg, a 

testület nevében ajánlja fel jegyző úrnak a lemondás lehetőségét. Amennyiben jegyző úr a lemondás 

lehetőségével nem kíván élni, hívjon össze rendkívüli testületi ülést, és hívja fel a jegyző urat arra, 

hogy írásban, hivatalos aláírásával nyilatkozzon arról, hogy a nyilvános ülés tartásához hozzájárul-e. A 

testület megbízza az aljegyzőt, hogy a közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan az 

összes döntést és dokumentációt készítse elő. Ezek után 19 órakor felhívtam jegyző urat, ezt telefonon 

azonnal közöltem vele, és kértem, hogy a következő napon 13 órakor ezen egyeztetés ügyében jöjjön 

el hozzám. Erre az egyeztetésre táviratban is megkértem, ez pedig 2011. 03. 23-án 8 óra 16 perckor 

történt. Jegyző úr fél 9 magasságában megjelent a hivatalban, ezt követően, hogy a gépe rossz, és 

valaki hozzányúlt, rendőrséget hívott, a rendőrség 13 óra után pár perccel távozott, azt követően 

aljegyző úr és jómagam leültünk és egyeztetést folytattunk jegyző úrral. Jegyző úr kinyilvánította, 

hogy nem kíván egyezséget, és írásba adta, hogy a nyilvános testületi üléshez hozzájárul. Mindezt a 

meghívót átvette, kézjegyével ellátta 13.30-kor. Akkor sem nekem, sem pedig a jelenlévő 

alpolgármesternek nem jelezte, hogy keresőképtelen, vagy bármilyen gondja lenne. Jelenleg is 

véleményem szerint a köztisztviselőnek a felmondásnál nem kell jelen lennie, és nem szükséges, hogy 

ezt nyilvánosan zárt ülésen kívánja. Ez az én saját egyéni véleményem. Ezt követően három képviselő 

jelezte a rendkívüli testületi ülés összehívását, kimentek a meghívók, kiment az előterjesztés, amit 

aljegyző úr elkészített, és ma 11 óra 44-kor érkezett a győri postáról számunkra egy fax, amelyben 

jegyző úr közölte, hogy testi és lelki állapota miatt 23-án kénytelen volt orvoshoz fordulni, aki az 

elvégzett vizsgálatok alapján azonnal keresőképtelennek nyilvánította. Ennyi az előzetes tény. 

 

Dr. Bálló Ferenc: A kialakult helyzet jogi megítélése véleményem szerint, bár nem egyszerű, de nem 

teszi lehetővé azt, hogy felmentsük jegyző urat, amíg keresőképtelen állományban van. A Ktv 

lehetővé teszi, hogy indokolás nélkül két hónap felmentési idővel a köztisztviselőt illetőleg 

kormánytisztviselőt a munkáltató felmentse. Ugyanakkor a Ktv a vegyes rendelkezésekben hivatkozik 

arra, felsorolja tételesen, hogy a Munka Törvénykönyvének mely paragrafusait kell alkalmazni, így 

szerepel e felsorolásban a Munka Törvénykönyvének 90. szakasza is, amelynek értelmében 

keresőképtelenség esetén a munkavállalót keresőképtelensége idejére, max. egy évig védi a törvény, 

tehát munkaviszonya nem szüntethető meg rendes felmondással. Az én megítélésem szerint ez rendes 

felmondással azonos jogállás a Ktv szerint, hiszen itt nem egy büntetés jellegű jogviszony 

megszüntetésről van szó, két hónap felmentési idővel, csak annyi könnyítést eszközölt a kormány, 

amit az Alkotmánybíróság azóta már némileg módosított, hogy nem kell megindokolni írásban a 

jogviszony megszüntetését. Tehát ha rendes felmondásnak minősül, akkor az MT 90 szakasza szerint 

ez keresőképtelen állomány alatt max. egy évig nem eszközölhető. Tehát én azt javaslom, hogy ma 

ilyen döntést ne hozzunk, mert az jogellenes lenne.  

 

Juhászné Árpási Irma: Úgy gondolom, hogy sem szavazásra, semmire nincs szükség, ezért a testületi 

ülést bár le is mondhattuk volna, de úgy gondolom, hogy mindazok az érdeklődő állampolgárok, akik 

jelenlétükkel megtiszteltek, azokkal ez nem lett volna tisztességes.  

 

Dr. Pék Szabolcs: A napirendet elfogadta a testület. Ha másról nem, a napirend megszüntetéséről, 

illetőleg a napirendek levételéről kell határozatot hozni. 

 

Dr. Bálló Ferenc: Tehát hogy nem kívánjuk tárgyalni a napirendeket.  
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Juhászné Árpási Irma: Amennyiben a tisztelt képviselő-testület egyetért vele, hogy a napirendi 

pontokat ne tárgyalja, miután okafogyottakká váltak, úgy kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

39/2011. (III. 24.) Kt. határozat 

  Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem kívánja  

tárgyalni a napirendi pontokat.  

 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 13.52 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

Juhászné Árpási Irma 

polgármester 
dr. Pék Szabolcs 

aljegyző 

 

 

 

Dr. Bálló Ferenc 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Dr. Palla Roland      

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


