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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. május 9. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt ülésének 

 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

              c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

1./ Szakácsi 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanok 242 m hossznyi részének       
bérbeadása a Magyar Telekom Nyrt. részére 

 
2./ Guba Natasa, Molnár Erika Angéla, Molnár Tibor és Feketéné Indre 

Nikoletta felperesek és Szakácsi Község Önkormányzat alperes 
munkaviszony jogellenes megszüntetése és kártérítés iránti perben 
peren kívüli megegyezés 

 
 
 
 
 
 
 

S z a k á c s i, 2017. május 9. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
              aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 9. 

napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  
István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak:  Oláh Lajos polgármester  
     Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester  
     Indre Karolina képviselő 
     Molnár Andrásné képviselő 
  
Igazoltan távol:  Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző 
  Dr. Sáhó Anna fogalmazó 
  
 
Oláh Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
  

1./ Szakácsi 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanok 242 m hossznyi részének 
bérbeadása a Magyar Telekom Nyrt. részére 

 
2./ Guba Natasa, Molnár Erika Angéla, Molnár Tibor és Feketéné Indre 

Nikoletta felperesek és Szakácsi Község Önkormányzat alperes 
munkaviszony jogellenes megszüntetése és kártérítés iránti perben 
peren kívüli megegyezés 

 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 

1./ Szakácsi 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanok 242 m hossznyi részének 
bérbeadása a Magyar Telekom Nyrt. részére 
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2./ Guba Natasa, Molnár Erika Angéla, Molnár Tibor és Feketéné Indre 
Nikoletta felperesek és Szakácsi Község Önkormányzat alperes 
munkaviszony jogellenes megszüntetése és kártérítés iránti perben 
peren kívüli megegyezés 

 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanok 242 m hossznyi részének bérbeadása a 
Magyar Telekom Nyrt. részére 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. megkereste 
korábban az önkormányzatot, hogy a 018/2 hrsz.-ú ingatlanon egy 30 m magas átjátszó 
antennát kívánnak létrehozni, amelynek segítségével a telefonos szolgáltatások 
biztosíthatóak lennének. A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően ezért ők 
bérleti díjat fizetnek, ami két részből áll, az egyik, hogy amikor az építési engedélyt a 
bérlő megkapja, az önkormányzatnak éves szinten nettó 400 ezer forint bérleti díjat fog 
fizetni, a másik pedig, amíg az építési engedélyt nem kapja meg, egyszeri 100 ezer 
forintot utal az önkormányzatnak. Ahhoz, hogy ezt az átjátszó antennát be tudják 
táplálni a 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanokon 100 m2 hosszban egy árkot kell ásni, amiben 
a vezetéket fektetik. A lényeg, hogy az önkormányzat megkapná az egyszeri 100 ezer 
forintot és évente a 400 ezer forintot. A Telekom azért, hogy beteszi a földbe a 
vezetéket, először felajánlott 50.000 Ft-ot, amire azt mondták, hogy nem, mert ez az 
összeg „nevetséges”, és utána kértek 250 ezer forintot, amit el is fogadtak. Korábban 
már a 018/2 hrsz.-ú ingatlant bérbe adta a testület, most pedig arra kellene a döntés, 
hogy a 164 és 165 hrsz.-ú területből 242 m hosszú területet egyszeri 250.000 Ft-ért 
bérbe adja. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        16/2017.(V.9.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Szakácsi 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanok 242 m hossznyi részének    

bérbeadása a Magyar Telekom Nyrt. részére 
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 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete megtárgyalta a 
„Szakácsi 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanok 242 m hossznyi részének 
bérbeadása a Magyar Telekom Nyrt. részére” tárgyú előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzata bérbe adja a Magyar Telekom 

Nyrt. részére a Szakácsi 164 és 165 hrsz.-ú ingatlanok 242 m 
hossznyi részét. Az erre vonatkozó bérleti szerződést a határozat 
1. számú melléklete tartalmazza. 

 
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés aláírására. 
 
             Határidő: azonnal 
             Felelős:   polgármester 
 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Guba Natasa, Molnár Erika Angéla, Molnár Tibor és Feketéné Indre Nikoletta felperesek 
és Szakácsi Község Önkormányzat alperes munkaviszony jogellenes megszüntetése és 
kártérítés iránti perben peren kívüli megegyezés 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy tárgyalásokat 
folytattak a felperesekkel és úgy egyeztek meg, hogy ha visszalépnek a pertől, akkor 
fejenként 100 ezer forintot felajánl részükre az önkormányzat. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Rögzíteni szükséges, hogy Guba Natasa Szakácsi, Petőfi S. 
út 45. szám alatti lakos I. rendű felperes, Feketéné Indre Nikoletta Szakácsi, Szabadság 
út 17. szám alatti lakos II. rendű felperes, Molnár Erika Angéla Szakácsi, Petőfi út 36. 
szám alatti lakos III. rendű felperes, és Molnár Tibor Szakácsi, Kossuth L. út  45. szám 
alatti lakos, IV. rendű felperes keresetet terjesztett elő a Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságon, munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása és 
kártérítés iránti perben. Az eljárás során a képviselő-testület megbízta az alperesi 
képviselettel Dr. Gondos Csaba ügyvédet. Az eljáró bíróság csütörtökre tárgyalást tűzött 
ki.  
 
A kereset szerint a felperesek azt sérelmezik, hogy az önkormányzat, akit Oláh Lajos 
polgármester képvisel, 2016. március 16. napján közalkalmazotti munkaviszonyukat 
azonnali hatállyal felmondta azzal, hogy 2016. március 16. napján I. rendű felperes 
Guba Natasa, II. rendű felperes Feketéné Indre Nikoletta és Kristóf Piroska, aki 
egyébként III. rendű felperes édesanyja, mint önkormányzati képviselő, 
kezdeményezték Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlatását. A 
felperesek közül tehát ketten, I. és II. rendű felperes, az indítványt benyújtó képviselők, 
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III. rendű felperes Molnár Erika Angéla és Molnár Tibor IV. rendű felperes, aki Guba 
Natasa férje. Az I. rendű felperes bruttó 751.972,- Ft, a II. rendű felperes bruttó 
910.282,- Ft, III. rendű felperes bruttó 910.282,- Ft, IV. rendű felperes bruttó 672.817,- 
Ft megtérítését kérték. Az I., III. és IV. rendű felperes 2017. március 2-án, míg a II. 
rend felperes 2017. május 4-én megjelentek a polgármesteri hivatalban és ott 
nyilatkoztak, hogy amennyiben az alperes 100.000,- Ft-ot megtérít nekik fejenként, 
ebben az esetben további kártérítési igényük nincs, és kérik az eljárás megszüntetését, 
illetve az eljárás szüneteltetését. Az I. III. és IV. rendű felperesek vonatkozásában az 
alperes ajánlatát elfogadta, a II. rendű felperes nyilatkozatának megtételekor az alperes 
nem volt jelen. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja felpereseknek az ajánlatát, 
ebben az esetben egyezséget magába foglaló okirat születik, amit továbbítanak a 
bíróságnak. A határozati javaslat szerint Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a szóban forgó napirendi pontot és a következő döntést hozza: 
„Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Guba Natasa, Feketéné Indre 
Nikoletta, Molnár Erika Angéla és Molnár Tibor szakácsi lakosok részére átalány 
kártérítésként fejenként 100.000–100.000,- Ft összeget biztosít a felperesek 
költségeinek fedezésére, amennyiben felperesek Szakácsi Község Önkormányzatával 
szemben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a munkaviszony jogellenes 
megállapítása és kártérítés iránti perben a per megszüntetését kérik. A felperesek 
felhatalmazzák a polgármestert, hogy jelen határozat egy példányát Szakácsi község 
polgármestere a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve Dr. Gondos Csaba 
ügyvéd részére 2017. május 10. napjáig küldje meg. A felpereseknek az alperessel 
szemben további igénye nincs. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e tartalommal készült okirat 
aláírására.” 
Szeretné rögzíteni, hogy amennyiben ez az egyezség megszületik, ez azt jelenti, hogy a 
felperesek a pertől elállnak, és e témakörben emiatt a pénzösszeg átvételét követően 
újabb pert nem kezdeményeznek, és ennek az eljárásnak a megszüntetését kérik. 
 
Guba Natasa képviselő kérdezi, hogy akkor május 11-én nem kell megjelenni a 
bíróságon? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Attól függ, hogy most milyen döntés születik, és 
természetesen azért van az, hogy felhatalmazzák a polgármestert, hogy az okiratot 
küldje meg 2017. május 10-ig a bíróságra, mert ha a bíróság május 10-ig befogadná, 
akkor május 11-én nem kellene menni a bíróságra. 
 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        17/2017.(V.9.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Guba Natasa, Molnár Erika Angéla, Molnár Tibor és Feketéné 

Indre Nikoletta felperesek és Szakácsi Község Önkormányzat 
alperes munkaviszony jogellenes megszüntetése és kártérítés 
iránti perben peren kívüli megegyezés 

 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Guba Natasa, Molnár Erika Angéla, Molnár Tibor és 
Feketéné Indre Nikoletta felperesek és Szakácsi Község 
Önkormányzat alperes munkaviszony jogellenes megszüntetése és 
kártérítés iránti perben peren kívüli megegyezés” témájú 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete Guba 

Natasa (szül.hely, idő: Sajószentpéter, 1983.06.03., a.n.: Gujás 
Anna) 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 45. szám alatti lakos részére, 
Feketéné Indre Nikoletta (szül.hely, idő: Miskolc, 1986.09.30., a.n.: 
Molnár Zsuzsanna) 3786 Szakácsi, Szabadság út 16. szám alatti 
lakos részére, Molnár Erika Angéla (szül.hely, idő: Miskolc, 
1992.04.05., a.n.: Kristóf Piroska) 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 
36. szám alatti lakos részére, és Molnár Tibor (szül.hely, idő: 
Miskolc, 1988.09.04., a.n.: Siroki Katalin) 3786 Szakácsi, Kossuth 
Lajos út 54. szám alatti lakos felperesek részére átalány 
kártérítésként fejenként 100.000-100.000,- Ft összeget biztosít, a 
felperesek felmerült költségeinek fedezésére, amennyiben 
felperesek Szakácsi Község Önkormányzatával szemben a Miskolci 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 9.M.238/2016. szám alatt 
munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása és 
kártérítés iránt indított per megszüntetését kérik. 

 
2. Felperesek felhatalmazzák a polgármestert, hogy jelen határozat 

egy példányát Szakácsi Község Polgármestere a Miskolci 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (3550 Miskolc, Pf.: 370.), 
illetőleg Dr. Gondos Csaba ügyvéd részére (3530 Miskolc, 
Vörösmarty utca 86/A.) küldje meg 2017. május 10. napjáig. 

 
3. A felpereseknek az alperessel szemben további igénye nincs. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti 

tartalommal készült okirat aláírására.  
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős:   polgármester 
               Értesül:   felperesek, bíróság, ügyvéd, osztályok 
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Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - 
megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

        Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
              aljegyző           polgármester 
 


