JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 06.-án
telefonos értesítés alapján megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Csaba polgármester:
A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2015. évi C. törvény 3. melléklet
III. 1.pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
pályázatot írt ki. Pályázni a település feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására illetve
az Önkormányzat működőképességének megőrzésére lehet. Domony Község Önkormányzata
2.296.160ft, 650.240ft, és 711.200ft azaz összesen 3.657.600ft lejárt tartozása van gépi
földmunkára, amely összeg egy része még a ravatalozó befejezéséhez volt szükséges, egy része
pedig településüzemeltetési feladat volt. A temető beruházásra 31.000.000ft fejlesztési hitel
állománya és 3.619.500ft településrendezési terv módosításra kötelezettségvállalása van az
önkormányzatunknak. Ezen összegek kifizetése nagymértékben veszélyeztetik a település
működését. A hitel felvételére szükség volt mert temetőt kellet építeni de a visszafizetése az
önkormányzat működését veszélyezteti. A településrendezési terv és a gépi földmunkák a 2016.
évi költségvetésünkben nem volt tervezhető mert nem volt tudható hogy ezen feladatok ellátására
szükség lesz, ezért ezen összegek kigazdálkodására a 2016. évi költségvetésünk nem nyújt
fedezetet. Ezen feladatok nem voltak tervezhető a 2016-os költségvetési évre, a várható kiadás
összege nagymértékben veszélyezteti az Önkormányzat működőképességét. Kérem a testületi
határozat meghozatalához a leírtak alapján, hozzájárulni szíveskedjenek
Javaslatát szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazatával a következő
határozatot hozta:
25/2016. (VII.06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.
1.pontja alapján a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Előadó: Tantó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Tantó Csaba polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016. évben is a köztisztviselők nyári igazgatási szünetének időpontjára
teszek javaslatot 2016.08.08.-2016.08.19. tartana, mely alatt folyamatos telefonos ügyeletet tart a hivatal.
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt
és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.)
Korm. rendelet, az alábbi módon határozza meg az igazgatási szünet elrendelésének szabályozását.
13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő
vasárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig
tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége
évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
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(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt
a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást,
valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos
feladatellátást.
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási
szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint, az igazgatási szünetet a
következőképpen kell meghatározni:
108. § A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire
nézve igazgatási területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási
szünet), amely alatt a rendes szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv hivatali
szervezetének vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, az
egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg a
szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság nem
haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a
háromötödét.

Javaslatát szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazatával a következő
határozatot hozta:
26/2016. (VII.06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület döntése, hogy a Polgármesteri Hivatal
nyári közigazgatási szünetet tart 2016. augusztus 08-19-ig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az ülést –
megköszönve a Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését.
K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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