
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. december 28-án 14.30 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Farkas Szilárd polgármester, Somogyi András alpolgármester, Gyergyák Zoltán 

és Rózsás Imre képviselők 

 

Igazoltan maradtak távol: Bagladi Géza, Kuprivecz József és Mikóné Farkas Ildikó 

képviselők 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai Klára pénzügyi 

osztályvezető, Tislér István a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulás elnöke 

 

Farkas Szilárd: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a Képviselő-testület 4 tagja jelen 

van. Bagladi Géza, Kuprivezc József képviselő urak és Mikóné Farkas Ildikó képviselő 

asszony jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol. Javaslom a „Letenye Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet  

módosítása és áthelyezésről való döntés” című napirend megtárgyalását. Kérem, aki ezzel 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.)     

     önkormányzati rendelet  módosítása és áthelyezésről való döntés 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

 

 

1./ Letenye Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.)     

     önkormányzati rendelet  módosítása és áthelyezésről való döntés 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2015. november 19-i ülésén 

tárgyalta a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozását, illetve a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás megszüntetését. A Képviselő-testület 

a Társulás és annak intézménye megszüntetésével egyetértett, létrehozta a Letenyei Család- és 

Gyermekjóléti Központot, vezetőjéül ideiglenesen megbízta Mozsolics Klárát. Az új 

intézményt a Magyar Államkincstár is bejegyezte. Már az ülésen is felmerült az áthelyezés 

kérdése, illetve már erről előzetesen tárgyalt a Képviselő-testület.  Időközben egy félreértés 

adódott a Letenyei Közös Önkormányzat Hivatal és a Társulás részéről, ennek köszönhetően 

ebbe az előterjesztésbe kerültek belefoglalásra az áthelyezési kérdések. 2015. december 21-én 
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a Társulás elnöke jelezte, hogy ők az áthelyezést eleve úgy gondolták, hogy először Letenye 

Város Önkormányzatához kerülne áthelyezésre az intézményvezető és azt követően az új 

Család- és Gyermekjóléti Központ élére. Tekintettel arra, hogy ezt a kérést a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal másképp értelmezte, ennek az eshetősége nem került ennek okán 

megvizsgálásra. A Magyar Államkincstárral is történt egyeztetés ezzel kapcsolatban és ezt az 

utat ők is járható útnak tekintették. Az áthelyezésről tudni szükséges, hogy egyfajta 

jogfolytonosságot jelent, próbaidőt kikötni nem lehet, az áthelyező munkáltatónál töltött időre 

úgy kell tekinteni, mintha az átvevő munkáltatónál töltötte volna el a munkavállaló, tehát azt 

egy esetleges felmentésnél a végkielégítés számításánál figyelembe kell venni. A bér és 

szabadság is folytonos. Az áthelyezésre az átadó, átvevő munkáltatónak és a munkavállalónak 

háromoldalú megállapodást kell kötnie. Ahhoz, hogy létszámbővítést hajtson végre az 

Önkormányzat, ehhez költségvetési rendeletet is szükséges módosítani. Az előterjesztés 

mellékletében lehet látni a rendelet módosítás szövegezését, illetve a 11. számú mellékletet, 

amely a létszámokra vonatkozik. Köszöntöm körünkben Tislér István urat, aki a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás elnöke volt a Társulás 

megszüntetéséig. Szeretném átadni neki a szót, hogy röviden egészítse ki az itt elhangzottakat.  

 

Tislér István: Köszönöm szépen. Mindenekelőtt köszönöm, hogy összehívásra került a 

rendkívüli képviselő-testületi ülés. Gyakorlatilag arról van szó, hogy Letenye Város 

Önkormányzata áthelyezéssel átveszi Mozsolics Klárát és utána helyezi át az új intézménybe, 

hiszen az is az ő fenntartásában van. A dolgozóval meg van beszélve, hogy nem kér 

végkielégítést, ha áthelyezéssel jöhet. A Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás kérte, hogy lehetőleg ne legyenek végkielégítések, hiszen így sem 

sikerül majd betölteni a létszámot, tehát akik vannak, azok áthelyezésre kerüljenek. Két 

dolgozó esetében ez megvalósult. Mivel új intézmény lesz, itt felmerült ez a dolog, ezért 

kértük ezt a megoldást. Gyakorlatilag ezt a megoldást találtuk és így mentesülne a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás a végkielégítés fizetése alól, ezáltal 

természetesen a 32 önkormányzat, ebbe beleértve Letenyét is. A másik oldalon Letenye ezzel 

jóval többet fog nyerni, mert durván a 1,5-2 millió forintos végkielégítés 30-40 %-a Letenyére 

fog kerülni, mert ez pénzmaradványként fog szerepelni és az gyakorlatilag fel lesz osztva a 

települések között. A létszámot tekintve inkább 25-30 % létszámarányosan Letenye lakossága 

a 4300 fővel a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásnak. 

 

Farkas Szilárd: Mekkora összeg a pénzmaradvány? 

 

Tislér István: Durván 4-5 millió forint, pontosan nem tudom még megmondani. 

 

Farkas Szilárd: Mi fog történni a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulás munkaszervezetének a berendezési tárgyaival, eszközeivel? Az is felosztásra kerül? 

 

Tislér István: Egy technikai számlára kerül 2015. december 31-e után az összes pénz. Utána, 

amikor meglesz a leltár, akkor döntünk ezekről a dolgokról. 

 

Farkas Szilárd: Lehet azt is kérni, hogy Letenye ebből lakosságszám arányosan kapjon, mivel 

a központ itt kerül létrehozásra? Itt minősített többségre van szükség, hogy a rendelet 

módosítás elfogadásra kerüljön. A központot ma megtekintettük, ott elkezdődött a munka, és 

oda összeget is kell beruháznunk. Eszközügyileg elég foghíjas maga a létrehozandó központ.  

 

Tislér István: Gyakorlatilag a számítógépek és a telefonok vannak. Egyértelműen a Mozsolics 

Kláránál ott marad az egyik laptop és a telefonja. A többi részéből lehet válogatni, de ott nem 
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sok minden van. Még eszköz a csúszda, arra én azt az előterjesztést fogom tenni, hogy a 

Muramenti Társulás működtesse tovább önköltséges áron. Ez olyan javaslat lenne, hogy 

40.000.- Ft/alkalom. Ennek durván 30.000.- Ft az önköltsége és 10.000.- Ft lenne, ami a 

karbantartására, javítására menne. Ami érték az a csúszda, ezek az eszközök vannak a 

Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás birtokában. 

 

Farkas Szilárd: Mikorra várható a leltár elkészítése?  

 

Tislér István: Gyakorlatilag, amit átviszünk a jövő évre az a telefonszámla, mert a többit 

kifizették. Ahogy az megjön, azonnal összehívjuk a Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulást. Január közepére szeretnénk összehívni az ülést. 

 

Farkas Szilárd: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e a képviselők részéről? 

 

Gyergyák Zoltán: Én alapvetően nem értek egyet ezzel az egésszel, nem fogom megszavazni 

több ok miatt is. Az első a végkielégítés dolga. Közalkalmazottként kerülne át hozzánk, vagy 

munka törvénykönyvesként? 

 

Farkas Szilárd: Közalkalmazottként. 

 

Gyergyák Zoltán: Nem tudom, hogy hány éves jogviszonya van a Mozsolics Klárának. Ha 

most áthelyezzük, akkor ugyanúgy megy tovább minden. Miért vegyük át áthelyezéssel, 

próbaidő nélkül, amikor nem ismerjük? Minden egyes dolgozónál, akit felvesz az 

Önkormányzat, próbaidőt kell kikötni. Ha már van pénz a Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásnál, akkor meg lehet szüntetni 2015. december 31. 

napjával a jogviszonyát, ki kell fizetni a végkielégítést és az önkormányzatok kevesebb pénzt 

kapnak. 2016. január 1-jétől felvesszük az új intézményhez a dolgozót. Ha át is vesszük a 

dolgozót, akkor a decemberi bér már nem a 2015. évi költségvetésünket terheli, az már a 

2016. évi költségvetést fogja terhelni. Van-e esetleg betöltetlen létszám önkormányzati 

szinten, ami miatt nem kellene megemelni a létszámot? Van-e üres álláshely, mert a létszámot 

sem kellene akkor megemelni a költségvetésben? Létszámilag vélhetően 1-2 nap nem jelent 

0,00001 létszámot sem, valószínűleg ez létszámban jelentkezni sem fog. A technikai részét 

sem tudom elfogadni, hogy emiatt az 1-2 nap miatt költségvetést kell módosítanunk. A bér 

miatt biztos, hogy nem kell, véleményem szerint a létszám miatt sem kell. Én alapvetően nem 

értek azzal egyet, hogy áthelyezéssel jön a dolgozó és nincs próbaidő. Nem értek azzal egyet, 

hogy a végkielégítést ne kapja meg. Ha jubileumi jutalomra lesz jogosult 1-2 éven belül, azt is 

meg fogja kapni és az Önkormányzatunknak kell itt kemény pénzeket letenni. Amit kaptunk 

korábban anyagot, már ott jelezték az előterjesztők, hogy akár 5.000.000.- Ft-ot, vagy még 

nagyobb tételt is hozzá kell tennünk, hogy működni tudjon az intézmény. Nem ismerem a 

képviselőtársaim véleményét, mivel 4 szavazat szükséges, ha 3 szavazat lesz én is 

megszavazom, különben nemmel szavaznék erre az előterjesztésre.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm Gyergyák képviselő úr véleményét, részben egyetértek vele. Mi 

történik abban az esetben, ha ez ma nem kerül elfogadásra?   

 

Tislér István: Akkor nekünk meg kell szüntetnünk a Mozsolics Klára jogviszonyát.  

 

Farkas Szilárd: Akkor a végkielégítést a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás fogja kifizetni?  
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Gyergyák Zoltán: Neki kell kifizetni. Hány éves jogviszonya van ennek a hölgynek? 

 

Tislér István: Az a furcsa, hogy Letenye kikérte, hogy szeretné vezetőnek, meg is állapodott 

vele, és nem kerül figyelembevételre, hogy 13 éve ő ezt a funkciót ellátja, az egész Letenyei 

Járást ő vezette ezen a téren.  

 

Somogyi András: Én úgy tudom, ha felmondanak neki és mi felvesszük, a jogviszonya 

alapján a jubileumi jutalom akkor is jár neki, mert közalkalmazott volt. Nem számít az, hogy 

hol volt közalkalmazott, ez a rész jogfolytonos. Nem az számít, hogy nálunk mennyit 

dolgozott, hanem összességében hány éves közalkalmazotti jogviszonya van. 

 

Farkas Szilárd: Ezt összeadják, még akkor is, ha 5 évig nem közalkalmazott volt. 

 

Somogyi András: Ezt a hölgyet valamikor mi Letenyére vettük fel hasonló munkára és akkor 

került át, amikor a Társulás székhelye Letenyéről átkerült Tótszerdahelyre. A Mozsolics Klára 

valamilyen letenyei intézményben kezdte meg a tevékenységét.  

 

Gál Zsuzsanna: Nem. A Böröndi Ágnes átjött hozzánk a Gondozási Központba és az ő 

helyére került oda. 

 

Somogyi András: A létszámba véleményem szerint is beleférne, de én megszavazom, ne 

legyen ebből probléma, legyen így. Igaza van a Tislér úrnak, tényleg az volt, hogy nekünk az 

intézményvezetői oldalon ne legyen gondunk, ezért a polgármester úr beszélgetést folytatott a 

Mozsolics Klárával. Én azt mondom, hogy szavazzuk meg, jöjjön, ne legyen ebből gond az 

intézmény indulásánál.  

 

Gyergyák Zoltán: Nem arról van szó, hogy ne jöjjön, de arról volt szó, hogy 2016. január      

1-jétől.  

 

Pusztai Klára: A költségvetési rendelet módosításra csak azért van szükség, mert a 

költségvetésben nem ezek a számadatok szerepelnek. Az eredeti költségvetésben 82 

állományi létszám és 85 munkajogi létszám van, és ezáltal, hogy mi őt alkalmazzuk, így 

változik 83-ra és 86-ra.  

 

Gyergyák Zoltán: Ez nem átlagos létszám? 

 

Pusztai Klára: Nem. Az eredeti költségvetésünkben valamilyen számszaki változás történik, 

azért kell a Képviselő-testület elé vinni, egyébként a bér oldaláról jelentéktelen ez a három 

nap. 

 

Gyergyák Zoltán: A Tislér úr egy napot mondott. 

 

Tislér István: Nekünk egy nap elég. 

 

Gál Zsuzsanna: A december 29-e abból a szempontból jobb, mert meg kell állapodni abban a 

munkakörben, amibe a dolgozó átjön. Ez a munkakör az intézmény működésének az 

előkészítése lenne. Jobb lenne a három nap. A határozat elfogadására csak akkor kerülhet sor, 

ha a Képviselő-testület a rendelet módosítást elfogadja. 

 

Somogyi András: Fogadjuk el. 
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Farkas Szilárd: Ha a pénzügyi oldaláról közelítjük meg és végkielégítésre kerül sor, akkor a 

pénzmaradvány használható végkielégítésre is, magyarul Letenye nem kap semmit, mert nem 

marad pénz. Ha átvesszük, akkor ott van a 4-5 millió forintból a 30 %, amit a Tislér úr 

említett. Ki lehet számolni, hogy az mekkora összeg.  

 

Somogyi András: Ez is fontos szempont. 

 

Rózsás Imre: Egyszer már elfogadtuk azt, hogy lezongorázzuk ezt a részét az ügynek, akkor 

el kell fogadni, mert ez így korrekt és más érvek is elhangzottak, ami a Mozsolics Klára 

alkalmazása mellett szól, én támogatom. 

 

Farkas Szilárd: A Gyergyák úr tudja így támogatni? 

 

Gyergyák Zoltán: A Rózsás képviselő úr azt ne felejtse el, hogy 2016. január 1-jétől, ez van a 

döntésben. Lehet, hogy 2 év múlva nekünk itt egy fizetési kötelezettségünk lesz, amit a 

költségvetésben nem biztosítanak.  

 

Tislér István: Szó volt róla, hogy a 70 %-át elvileg tudnánk pályázni, de mivel megszűnő 

intézményről van szó, mi nem tudjuk pályázni azt sem. Gyakorlatilag mi már nem tudjuk 

végrehajtani a létszám leépítéses pályázatot, mert megszűnik az intézmény. 

 

Pusztai Klára: Amikor megszűnt a Kistérségi Iroda munkaszervezete, akkor utána Dél-Zala 

Murahíd Letenye Többcélú Társulás beadta a pályázatot a végkielégítések kifizetésére. Akkor 

ott hogyan lehetett pályázni? 

 

Tislér István: Még időben és ott volt jogutód. 

 

Pusztai Klára: A pénzmaradvány teljes egészében felosztásra kerül? 

 

Tislér István: Felosztásra kerül. A telefonszámlákat kell még kifizetni, ez január 10-e körül 

jelenik meg. A bért lerendeztük, 2 felsőfokú végzettségű dolgozó áthelyezéssel átment, a 

Mozsolics Klára van függőben. 3 dolgozónak december 31-én megszűnik a jogviszonya, mert 

nem végezték el az előírt főiskolát. Velük nagyon kiszúrtak, mert ők elvégeztek egy 2 éves 

iskolát Sopronban és rá egy évre törvényileg kitalálták, hogy el kell végezniük a főiskolát. 

Utána mindhárman azt mondták, hogy erre most már nem hajlandók. Nekik nincs 

munkahelyük, őket akkor vehetik fel, ha újra kötelezik őket, hogy elvégezzék a főiskolát. 

Mind a három dolgozó rutinos, ezt a feladatot végezték már 10 éve.  

 

Pusztai Klára: A szakirányú végzettségük is megvan. 

 

Tislér István: Felsőfokú szakképesítést szereztek.  

 

Gyergyák Zoltán: Itt nem fogadható el a középfokú végzettség? Nincs ilyen lehetőség? 

 

Tislér István: Nincs. A törvény egyértelműen fogalmaz, gyakorlatilag alkalmazhatja kötelezve 

arra őket, hogy elvégezzék a főiskolát, de ha nem kezdik el a főiskolát, abban az esetben az 

Önkormányzattól ezt a pénzt azonnal visszavonják kamatostul.  

 

Gál Zsuzsanna: Ott már a létszámkiesés is ott van, ami jelentős lehet. 
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Farkas Szilárd: Kérem, aki a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet tervezet szerinti 

módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

14/2015. (XII.28.)  önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2015. (XII.28.) 

önkormányzati rendeletét Letenye Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

SZÜNET 

 

Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 14.55 

órakor kihirdetésre került. 

 

Farkas Szilárd: A rendelet 15.00 órakor hatályba lépett. A továbbiakban a határozati javaslat 

elfogadásáról kellene dönteni. Nem olvasnám fel a határozati javaslatot. Kérem, aki a 

határozati javaslat 1. és 2. pontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

217/2015. (XII.28.) számú h a t á r o z a t: 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Mozsolics Klára közalkalmazott 2015. december 29-től a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulástól, mint munkáltatótól 

áthelyezésre kerüljön Letenye Város Önkormányzatához, mint munkáltatóhoz 

a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-jei felállításával 

összefüggő előkészítő feladatok ellátása érdekében. 

 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mozsolics Klárát a 

160/2015. (XI.19.) számú határozatának megfelelően 2016. január 1-jétől 

áthelyezéssel kívánja a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ megbízott 

intézményvezetőjeként alkalmazni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Farkas Szilárd polgármester 

                 felkérésre:Tislér István Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti  

                                  Önkormányzati Társulás elnöke 
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Farkas Szilárd: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 15.05 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

             Dr. Keresztesti Tímea jegyző megbízásából: 

 

 

 

            Farkas Szilárd                                                                              Gál Zsuzsanna 

             polgármester                                                                                     aljegyző 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


