
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. január  26-án a 
               Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott  üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester
                         Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
                         Kis Jánosné képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (6 fő képviselő-testületi tag)
                    

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József  Pénzügyi bizottság tagja
                         Móczár László Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke  
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
                         

Szász János polgármester
13 óra 30 perckor megnyitja a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 
6 fő jelen van, Homoki-Szabó József képviselő igazoltan távol van.
A testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát és Kis Jánosné képviselőket kéri fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. január 26-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslom,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokon  felül  8.  napirendi  pontként 
vegyük  fel  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
társulási  megállapodásának  elfogadását,  egyebek  napirendi  pontban  pedig  még  a  Petőfi 
Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelmét, a telek ár újbóli 
megbeszélését,  valamint  beszámolót  a  Közútkezelő  Kht.  részéről  az  útszéli  fák 
tisztántartásáról: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)

1.) Zárt ülés
a.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása

      Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Nyilvános ülés

1.) Polgármesteri Hivatal, Konyha, Óvoda, Művelődési Ház és az egészségügyi
intézményre vonatkozó informatikai rendszer felügyeletére és karbantartására
előterjesztés

            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés az orvosi rendelőbe hűtőszekrény megvásárlására
      Előadó: Szász János polgármester

3.) Anyakönyves számítógép és tartozékaira vonatkozó igénybejelentés
Előadó: Szász János polgármester

4.) Irodabútor vásárlása
      Előadó: Szász János polgármester

5.) Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlása során hozott polgármesteri 
döntésekről
Előadó: Szász János polgármester

6.) Szivárvány személyes gondoskodást nyújtó intézménnyel –házi segítségnyújtás 
biztosítása tárgyában – megkötött együttműködési megállapodás elvi módosítása

      Előadó: Szász János polgármester

7.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása  (A törvényességi észrevétel a testületi 
ülésen kerül kiosztásra.)

             Előadó: Szász János polgármester

8.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás elfogadása 

       Előadó: Szász János polgármester
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9.)  Egyebek:
               a.) Vásárlási szándék visszamondása
               b.) Médiaajánlat kérése
               c.) Lakókocsi átadási nyilatkozatának ismertetése
               d.) Telekár újbóli megbeszélése
               e.) Iskolai SZMK támogatási kérelme
               f.) Beszámoló a Közútkezelő Kht. Részéről az útszéli fák tisztántartására

10.) Önkormányzat 2011. évi költségvetésének első tárgyalása
             Előadó: Szász János polgármester
      

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6  igen)   elfogadja  a  2011.  január  26-i  testületi  ülés  napirendjére  tett  
javaslatot.

                                          
I. napirend

Polgármesteri Hivatal, Konyha, Óvoda, Művelődési Ház
és az egészségügyi intézményre vonatkozó informatikai
rendszer felügyeletére és karbantartására előterjesztés

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Összeférhetetlenséget jelentek be, érintettség címén.

Rádi Györgyi képviselő
Engedélyezzük a szavazást.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal a  
következő határozatot hozza:
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18//2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Összeférhetetlenség bejelentése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő összeférhetetlenségi bejelentését és 
úgy határoz, hogy nem zárja ki a szavazásból.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, döntést nem hozott. Kértük a SkyLine-
Computer ügyvezetőjét, hogy nyilatkozzon az összeg pontosítására.

Szász János polgármester
Ebben az ügyben nem tudott senki nyilatkozni, az ügyvezető külföldön van. Javaslom, hogy a 
napirendi pontot halasszuk a következő testületi ülésre.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (6  igen) 
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
19/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Polgármesteri Hivatal, Konyha, Óvoda, Művelődési Ház
és az egészségügyi intézményre vonatkozó informatikai
rendszer felügyeletére és karbantartására előterjesztés 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a következő képviselő-
testület ülésen tárgyalják meg a napirendi pontot.

4



II. napirend

Előterjesztés az orvosi rendelőbe hűtőszekrény
megvásárlására

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és úgy határozott, hogy a háziorvosi 
rendelőbe a hűtőszekrény megvásárlását támogatják 29.900,- Ft értékben, a többi dologról 
nem hoznak döntést.

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátja  az  elhangzott  javaslatot,  a  többi  igény megvalósítását  a  költségvetés 
alakulásával teszik függővé.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (6  igen) 
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
20/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Orvosi rendelőbe hűtőszekrény megvásárlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  előterjesztését   az  orvosi  rendelő  hűtőszekrény 
megvásárlására  vonatkozóan, és úgy határoz,  hogy támogatja  a hűtőszekrény 
megvételét  29.900,-  Ft  értékben.  Az  orvosi  rendelő  tisztasági  meszelését,  a 
toalettek  ajtójainak  cseréjét,  valamint  a  mozgáskorlátozottakra  vonatkozó 
akadálymentesítést a költségvetés alakulásával teszik függővé.

A  képviselő-testület  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  a  következő  rendelet 
módosításánál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
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Felelős: Szász János polgármester
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. folyamatos

III. napirend

Anyakönyves számítógép és tartozékaira
vonatkozó igénybejelentés

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét  képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  egyhangú  szavazattal  támogatja  a 
vásárlást.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
6 igen) a következő határozatot hozza:

                                                         
21/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Anyakönyves számítógép és tartozékaira vonatkozó igénybejelentés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester előterjesztését az anyakönyves számítógép és tartozékainak 
megvásárlására vonatkozóan és úgy határoz, hogy a saját költségvetése terhére 
biztosítja a fedezetet a bruttó 19.990,- Ft-ot.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármester,  hogy  ezen  határozat 
tartalmával  összhangban  2011.  január  31-ig  küldje  el  az  igénybejelentést  a 
Getronics Magyarország Kft. Részére.

A  képviselő-testület  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  a  következő  rendelet 
módosításánál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős: Szász János polgármester
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                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. január 31.

IV. napirend

Irodabútor vásárlása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta  a napirendi pontot és 4 igen szavazattal a határozat-tervezet 
elfogadását javasolja és köszöni a felajánlást, valamint megköszönik a résztvevők munkáját.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

                                                                       
22/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Irodabútor vásárlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester előterjesztését az irodabútor vásárlására vonatkozóan, hogy 
a saját költségvetése terhére biztosítja a 350.000,- Ft+ÁFA értéket.

Kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe 
ezen határozat tartalmát.

Felelős: Szász János polgármester
              Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
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Szász János polgármester
Köszönti  Móczár  Lászlót  a  Petőfiszállási  Polgárőrség  Elnökét,  aki  13  óra  35  perckor  
megérkezik az ülésre.

V. napirend

Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlása
során hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

Kis Jánosné képviselő
A 8/2006. (V. 30.)  önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdését változtassuk meg, oly 
módon, hogy a krízis segélynél ne kelljen jövedelmi viszonyokba turkálni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Meg kell nézni a Szociális törvényt, vagy a Kormány rendeletet, hogy  megengedi-e. Ne kell 
hozni a  februári testületi ülésre.

Szász János polgármester
Alapos a felvetés, egyenként kellene végig menni az anyagon és igennel vagy nemmel tovább 
mennénk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mindenre megvan a konkrét rendelet. A szociális kölcsönt meg lehet nézni. A Művelődési 
háznál a bérleti díj elég vagy nem elég.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A rendeletbe az intervallum meg van határozva.

Szász János polgármester
A szociális kölcsönnél megindult egy hullám. Kellene egy határozat ami korlátozna engem, 
hogy meddig mehetek el. A szankció része nincs meghatározva.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ha valaki nem fizeti vissza, végrehajtást kell foganatosítani.

Czombos Ferenc alpolgármester
Konkrétabbá kellene tenni  a feltételrendszert  a szociális  kölcsönnél,  mi lehet  a maximum 
összeg. Az egyéb segélyeknél a hírlánc működik, olyan segély összegek mennek ki, ami a 
költségvetésünket befolyásolja. Régen volt egy határ megszabva. A szociális kölcsön tartozik 
abba a körbe, ami nagyon gyorsan nagy összeget tud kitölteni.

Szász János polgármester
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Javaslom, hogy szüntessük meg, most már két naponta jönnek be az emberek.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ne szüntessük meg.  Szabjunk meg  egy keretet  pl.:  100.000,-  Ft-ot,  hogy aki  becsülettel 
visszafizeti az kapjon ha szüksége van rá. Óriási lehetőség az embereknek ha nagy bajban 
vannak. A polgármester mérlegelési lehetősége lenne.

Szász János polgármester
Egyre többen jönnek, családon belül is többen jelentkeznek.

Kiss Jánosné képviselő
Ha annyira szükséges akkor a krízis segélyből oldjuk meg.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A krízis segély mértékét meg kell nézni. A szociális törvényt és a kormányrendeletet el kell 
olvasni hozzá. A februári testületi ülésre vissza fogunk jönni vele.

Rádi Györgyi képviselő
A  Művelődési  háznál  gyakran  csörög  a  telefon,  akik  különböző  árusítás  miatt  keresnek 
bennünket. Nagyobb odaadással kellene kezelni a dolgot. Több bevételünk is lehetne belőle. 
Emelni is lehetne a bérleti díjat. Nagyobb figyelemmel lehetni kisérni.

Szász János polgármester
Időben be kellene határolni, hogy mikortól – meddig van ott az-az árus, mennyi helyet foglal 
el.  Kértem  Gyöngyösi  Pétert,  hogy  a  bérleti  díjat  a  hivatalban  fizessék  be.  A 
civilszervezeteknél természetesen ingyenes a terem használata 1-1 alkalommal.

Nagy János képviselő
A szociális kölcsönnél egy ingatlan, egy kölcsönigény. A Művelődési háznál nem mindegy, 
hogy mikor adjuk bérbe, kint vagy bent, télen vagy jó időbe veszi igénybe. Télen magasabb 
díjat kérnénk tőle. Volt olyan árus aki panaszkodott és kivonult.

Szász János polgármester
Be kellene szabályozni, hogy fűtött nem fűtött időszak és hány m2 helyet foglalnak le.

Czombos Ferenc alpolgármester
Az eddigi mód közelítette a valóságot. Továbbra is ezt kellene vinni, 5-20.000,- Ft-ig volt 
meghatározva.  Milyen  fajsúlyú  ez a  bérlő,  a  testület  nem tudja ezt  eldönteni.  A m2 egy 
kaotikus   állapotot  hoz,  hogy  számolom  ki  neki.  Ezt  nem  tartottam  rossznak  eddig. 
Praktikusabb volt itt gyorsan befizetni. Nem változtatnék sokat rajta.

Szász János polgármester
Az iskolánál a gazdasági szakembernek is be lehetne fizetni, ha ez praktikusabb. Nem vagyok 
biztos abba, hogy minden vállalkozó hiteles számlát ad-e.

Rádi Györgyi képviselő
Első körben úgy is a polgármesteri hivatalnál jelentkezik a vállalkozó. Nagyobb figyelmet 
kell fordítani rájuk és nagyobb készséget a befogadásukra.
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Kis Jánosné képviselő
Az összeg meghatározásánál a külső vagy belső tér elég-e?

Szász János polgármester
A szervezetek részére a konyha biztosítása hogyan történjen.

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy alkalommal ingyenes, a lakosságot képviselik. Ilyen könnyítést be kell vállalni. 

Kis Jánosné képviselő
A  Polgárőrség  Elnökének  lenne  egy  kérelme,  hogy   a  konyhások  segítenének  a 
rendezvényeiknél  és a költségeket a konyha dolgozói nem kérnék. A konyhásokat meg lehet-
e kérni, nekik a díjazásuk hogyan működik.

Szász János polgármester
Minden szervezet egyszer díjmentesen használhatja a Művelődési Házat. A konyhásoknál ez 
plusszként jelentkezik, ezt másképp kell elszámolni.

Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
A Polgárőrség társadalmi szervezet, egész petőfiszállási lakosoké van.

Szász János polgármester
Nem tudom kötelezni a társadalmi tevékenységet.

Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
Mindenkit őrizünk.

Czombos Ferenc alpolgármester
A  múlt  év  költségvetési  időszakában  tárgyalta  ezt  a  testület.  Ilyen  szervezetek 
rendezvényeinél azt volt, hogy csúsztatásban megkapja a dolgozó azt az időt. A szabadidő 
terhére menne, ez nem várható el a dolgozótól. A polgárőrségbe önkéntes alapon lépnek be, 
ezek a személyek 81.000,- Ft-ért dolgozó családanyák.

Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
A polgárőrségnél nagyon nagy elvárások vannak, nem úgy mint régen.

Czombos Ferenc alpolgármester
A konyhán dolgozók létszámát nem csökkenteni, hanem munkaidejüket. Öt-hat civilszervezet 
van, szinkronba kellene hozni a munkaidőt.

Szász János polgármester
Ötször küldtem ingyen ebédet a cipőgyárba.  Egyre jobban kezdenek főzni,  mennyiségben 
nem látok problémát.  Egy évben egyszer  a konyhát  minden civil  szervezetnek biztosítani 
kell, de én nem kötelezhetem a dolgozókat.

Nagy János képviselő
Ez  valahol  le  van  szabályozva,  igazat  adok  Lacinak.  Nem  kötelezhetjük  rá  Őket,  hogy 
tiszteljenek.
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Czombos Ferenc képviselő
A konyhán jól főznek, minőségileg és mennyiségileg is. Otthon ha főzünk nem egyformán 
szeretjük.

Szász János polgármester
Nagyobb figyelmet  kellene nekik adni,  hogy meg is  köszönjünk nekik a munkájukat.  Ha 
kérünk, adjunk is.

Kőrös Anikó óvoda tagintézmény vezetője 14 óra 15 perckor megérkezik az ülésre.

Kőrös Anikó óvoda tagintézmény vezetője
Gyermekétkeztetés  szempontjából  nem érzek  változást,  az  ország  egész  területén  így áll. 
Ekkora  konyhán  időseknek,  gyerekeknek,  fizikai  munkát  végző  embereknek  három 
féleképpen nem lehet főzni. Az alapanyagokkal van a gond.  Az óvodáskorú gyerekeknek 
szénhidrátra van szükségük, a másik oldalról megvédem  Őket, mert az egészséges ebédet 
nem eszik meg a gyerekek.

Szász  János polgármester
Megkértem a konyha vezetőit,  hogy egyeztessenek veletek. Időseknek, gyerekeknek külön 
fűszereznek. Adjunk nekik egy kis időt. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A Művelődési házat beszéltük, a polgármester hozza a döntést. A bérleti díjat ott fizetik a 
hivatalba. A képviselő-testület Gyöngyösi Péter munkáltatója, ha megköttetett a szerződés a 
bérlővel, akkor nyitva kell lennie.

Szász János polgármester
Gyöngyösi Péter munkakörét be fogom szabályozni, hogy tovább bővüljön a munkája.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy a szociális  kölcsön igénylésének 
lehetőségét töröljük el február 1-től. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
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23/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Szociális kölcsön igénylése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  szociális  kölcsön 
igénylésének lehetőségét 2011. február 1-ével eltörli.

Felelős: Szász János polgármester
              Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátja  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlása  során  hozott  polgármesteri 
döntésekről szóló napirendi pontot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

                                                                 
24/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Átruházott hatáskörök gyakorlása során hozott
polgármesteri döntések

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Az  Önkormányzat 
Képviselőtestületének  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  24/2004. 
(XI.  29.)  számú  önkormányzati  rendelet  4.  §  (6)  bekezdése  alapján  a 
polgármesterre átruházott hatáskörben  (2010. július 1-jétől 2010. december 
31-ig  terjedő  időszakban)  hozott  döntéseiről  szóló  tájékoztatóját  tudomásul 
veszi.
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VI. napirend

Szivárvány személyes gondoskodást nyújtó intézménnyel –
házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában – megkötött

együttműködési megállapodás elvi módosítása 

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete

Szász János polgármester
Vannak olyan szolgáltatásainak amik értelmetlenek.  Részben segítség,  részben pedig nem 
tudunk  mit  nyújtani.  Jelenleg  6  fő  rászorultunk  van.  Milyen  lehetőség  van,  hogy  többet 
nyújtsunk nekik. Elképzelésem, hogy az 1 fő házi segítségnyújtót a hivatali kocsi vigye ki a 
gondozottakhoz, így legalább tudom, hogy hol a kocsi.  A másik elképzelésem, hogy ezt a 
munkakört egy ember lássa el, a gondozónő a helyi Polgármesteri Hivatalon keresztül adja le 
nyomtatványait, és veszi fel megbízási díját.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A  házi  segítségnyújtásnak  ténylegesen  kell  működni.  Elvárható,  hogy  színvonalasan, 
emberségesen  tegyék.  Ez  egy  bizalmas  állás,  olyan  emberrel  is  kellene  végeztetni.  A 
polgármesternek van javaslattételi lehetősége. Az adómentes határ módosult,  évi 180.000,- 
Ft/fő. 

Nagy János képviselő
Jónak találom az elképzelést, az egy személlyel egyetértek. Itt adjuk neki a pénzt, jó ötlet. A 
mi tanyagondnokunk, a mi költségünkön, állami normatívát mennyit  vesznek le Ők ebből. 
Nem látom a mögöttes részt. Ő kiad 180.000,- Ft-ot, de nem igaz, hogy ennyi jön le.

Szász János polgármester
Egy  beteggondozó  teljes  önköltsége,  jóval  több  kiadás  az  önkormányzatnak,  mint  a 
társuláson keresztül. Egy embernek más a munkája, ha másik ember is van mellette. 

Nagy János képviselő
Legyen időjárás függő, jó időben kimegy a beteggondozó, rossz idő esetén kiviszi a kocsi.

Szász János polgármester
Az álmom az, hogy tudjam ki, mit csinál.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Azt, hogy segíti a házi segítségnyújtást a tanyagondnoki szolgálat, ez benne van a helyi 
rendeletünkben.

Kiss Jánosné képviselő
Társadalmi  megbízatású  szolgáltatás,  ezt  a  petőfiszállási  önkormányzat  nem tudja ellátni, 
vagy nem láthatja el.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ez a többcélú kistérségi társulás egyik alapszolgáltatása. Többféleképpen el lehet látni, egy 
darabig 1 dolgozóval, a Többcélú Társulási megállapodás részben törvényi, részben politikai 
döntés.

Szász János polgármester
Ezt a szolgáltatást nyújtani kell.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ez nem jogviszony, nincs járulékfizetés.

Rádi Györgyi képviselő
4-4 órában a tanyagondnokok segítségével jól ellátható ez a feladat. Heti 2 napban jól meg 
tudja ezt csinálni.

Szász János polgármester
Úgy terveztem, hogy csütörtökön egyszer három órában, és pénteken ötször egy órában lenne 
a szolgáltatás.

Czombos Ferenc alpolgármester
Nagy János képviselő kérdésére mi a válasz. Jónak tartom a gondolatot, de elhangzott, hogy a 
tanyagondnokok  6  órában  lesznek  alkalmazva.  Ők túltöltik  az  idejüket,  1  személy  az  Ő 
helyettesítésükre  lett  felvéve.  Heti  2  alkalommal  a  kocsi  rendelkezésükre  tud  állni?  A 
kerékpároknak mi lesz a sorsa. Ha megnöveljük az összeget, a forrását is jelöljük meg.

Szász János polgármester
Nem tud ott lenni a gondozónő a gondozottnál csak 15-20 percet, mire kiér az egy órából sok 
eltelik. Nagyon kevés időt töltünk házi segítségnyújtással. Közeli kapcsolatba kell kerülni a 
gondozónak  a gondozottal, ha beengedik a házukba. Mehetne kerékpárral is, de  elmegy az 
idő. Ha a testület úgy dönt, akkor nem teszünk autót alájuk.

Nagy János képviselő
Ki kell vinni, de nem minden áron. Ha egy bizonyos helyen kell a tanyagondnok, 3 órán át 
indokolatlanul ne álljon ott a tanyagondnok.

Rádi Györgyi képviselő
Aki olyan helyzetbe van, hogy szükség van a férfi munkaerőre, akkor kimegy a kocsi, ha 
nincs szükség rá akkor nem megy ki.
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Nagy János képviselő
Szervezett legyen, de ne költséges.

Czombos Ferenc alpolgármester
A Szivárvány Segítségnyújtó Szolgálat normatívát kap-e erre valamit, ha kap, mennyit. Ezt a 
feladatot nem Ő látja el, hanem mi. A 6 fő gondozott után milyen járandóságot kap vagy tud 
igényelni a Szivárvány.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Az ellátottak után 166.080, - Ft-ot igényelhet évente. A gondozási napló után a meghatározott 
gondozási napokat osztani kell 361-el. Jó esetben kiadja a mostani díjat.

Czombos Ferenc alpolgármester
A Szivárvány elteszi a pénzt, nehogy ez fogalmazódjon meg valakiben, azért vetettem fel.

Rádi Györgyi képviselő
Körül-belül 170.000,- Ft-ot kap a Szivárvány, a különbséget kell fizetni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem fizetünk semmit.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A Szivárvány igényli a normatívát és ebből fizeti a dolgozókat.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A gondozási szükségletet  a Szivárvány állapítja  meg.  A tényleges  gondozási szükségletet 
határozza meg. Akinél 4 órahosszát meghaladja a gondozási szükséglet,  annak intézményi 
elhelyezés szükséges.

Czombos Ferenc alpolgármester
A Szivárványnak nem fizetünk egy fillért sem?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Nem fizetünk semmit.

Czombos Ferenc alpolgármester
Nekem nem ezt jött le, a megállapodásba pedig az van, hogy mit kell biztosítanunk.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Mi a Szivárványnak nem utalunk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Azért kérdeztem, mert az együttműködési megállapodásban egyértelműen nem ez van.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Felhívtam személyesen Gálig Erzsébet Intézményvezető Asszonyt, az általuk leigényelhető 
normatíva miatt kellett így a megállapodást elkészíteni. Nem kell nekik fizetni ezt a 180.000,-
Ft-ot.
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Szász János polgármester
Időjárástól függően állapítsuk meg a gondozónő gépkocsival való kiszállítását, vagy hagyjuk 
a kerékpárral menést.

Kis Jánosné képviselő
Ha az ebédet kiviszik, nem tud egy órát ott tölteni.

Rádi Györgyi képviselő
Ha  olyan  az  időjárás  akkor  maradjonak  ott  a  tanyagondnokok.  Munkáltatói  hatáskörbe 
utalnám ezt a döntést.

Szász János polgármester
Célirányosan legyen valamihez kötve a kimenetel. Csütörtökön elviszi a beteget, ezzel együtt 
kiviszi a gondozónőt, délben pedig visszahozza. Maradjunk az egy fő gondozónőnél, helyi 
kifizetéssel, külön nem megyünk ki a gondozotthoz. Utasítom a kollégát, hogy amennyiben 
kell a munkát lássa el, ez munkaköri leírásban lesz belefoglalva.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

                                                                 
25/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
A Szivárvány Személyes Gondoskodást nyújtó intézménnyel
- házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában – megkötött 
együttműködési megállapodás elvi módosítása
 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  tájékoztatását,  és  előzetes  hozzájárulását  adja  a  házi 
segítségnyújtás  feladat  ellátására  vonatkozó  együttműködési  megállapodás 
módosítására az alábbiak szerint:

• A  társadalmi  gondozást  vállaló  személy  megbízási  díja  2011.  évben 
180.000,- Ft/év/fő.

• A feladatot 1 fő gondozónő látja el heti két alkalommal.
• A  gondozónő  a  helyi  Polgármesteri  Hivatalon  keresztül  adja  le 

nyomtatványait, és veszi fel megbízási díját.
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• A  Községi  Önkormányzat  a  tanyagondnoki  szolgáltatáson  keresztül  a 
polgármester  döntése  alapján  a  társadalmi  megbízatású   gondozónő 
helyszínre való szállításában segítséget nyújt.

A  képviselőtestület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  együttműködési 
megállapodás tervezetét megtárgyalásra terjessze be a testület ülésére.

                                          
VII. napirend

Törvényességi észrevétel megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
A legutolsó oldalon 2 felhívás van. A személyes érintettség tekintetében oda kell figyelni. 
Nem tudhattuk,  hogy ki  lesz  az  alpolgármester,  a  vagyon  kivizsgáló  bizottság  elnökének 
Czombos Ferencet választották meg. Lementem a megyébe is konzultálni. Alpolgármester 
nem lehet semmilyen bizottságnak a tagja.

Szász János polgármester
Ezen  észrevétel  részben  felhívás,  részben  segítségnyújtás.  Elnézést  kérünk,  próbálunk 
mindent  jogi úton csinálni.   Kérem a Jegyző Asszonyt,  hogy hívja fel a figyelmünket ha 
valamit nem jól alkalmazunk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Sajnálom, hogy ilyen helyzetbe kerültem.

Nagy János képviselő
A negyedik pontot nem tudom helyre tenni, - a polgármester, az alpolgármester, a képviselő-
testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A  polgármesteri  hivatal  dolgozói  a  köztisztviselők  és  a  Munka  Törvénykönyvesek.  A 
közalkalmazottak az önkormányzat dolgozói. A polgármester egyéb munkáltatói jogkörébe 
tartozó dolgozók a közalkalmazottak.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mint képviselő tudomásul veszem és tudom, hogy mit kell mondanom.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Csodálkoztam, hogy miért a polgármesterre lett címezve ez a törvényességi észrevétel, hiszen 
ilyeneket  a  jegyzők  szoktak  kapni.  Pontosan  azon  a  testületi  ülésen  történt,  meg,  hogy 
magyaráztam Hajagos-Tóthné Szász Magdolnának hogy ez az összeférhetetlenség nagyon 
komoly dolog és oda kell figyelni erre a dologra, nem lehet „lesöpörni” az asztalról.

Szász János polgármester
Több hozzászólás  nem lévén szavazásra bocsátja úgy,  hogy a 2010. október  11-i  alakuló 
testületi  ülés  nyílt  jegyzőkönyvének  12.  oldal   5.)  bekezdésében  lévő  számozás  nélküli 
határozatot,  amely  a  vagyonkezelő  bizottságra  vonatkozik  - „Petőfiszállás  Községi  
Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  úgy dönt,  hogy a vagyon kivizsgáló  
bizottság elnökének Czombos Ferenc képviselőt,  tagjainak Homoki-Szabó Józsefet és Rádi  
Györgyit választja meg.” -  teljes egészében hatályon kívül helyezi.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az SZMSZ alapján az ügyrendi bizottság hatáskörébe 
tartozik a vagyon kivizsgáló bizottsági hatáskör is.
A személyes érintettségre vonatkozó szabályok jogszerű alkalmazására a jövőben fokozott 
figyelmet fordít a képviselő-testület minden tagja.
A képviselő-testület az elkövetkező munkájában  továbbra is a törvényesség betartását tartja a 
legfontosabb feladatának.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

                                                                 
26/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Törvényességi észrevétel megtárgyalása 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését a törvényességi észrevétellel kapcsolatban. A 
képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2010. október 11-i alakuló testületi ülés 
nyílt  jegyzőkönyvének  12.  oldal   5.)  bekezdésében  lévő  számozás  nélküli 
határozatot,  amely  a  vagyonkezelő  bizottságra  vonatkozik  - „Petőfiszállás 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal úgy dönt, hogy a  
vagyon kivizsgáló bizottság elnökének  Czombos Ferenc  képviselőt,  tagjainak  
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Homoki-Szabó Józsefet  és Rádi Györgyit  választja meg.”  -  teljes egészében 
hatályon kívül helyezi.

A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  az  SZMSZ  alapján  az  ügyrendi 
bizottság hatáskörébe tartozik a vagyon kivizsgáló bizottsági hatáskör is.

A  személyes  érintettségre  vonatkozó  szabályok  jogszerű  alkalmazására  a 
jövőben fokozott figyelmet fordít a képviselő-testület minden tagja.

A képviselő-testület  az  elkövetkező munkájában  továbbra is  a törvényesség 
betartását tartja a legfontosabb feladatának.

Felelős:    Szász János polgármester
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

VIII. napirend

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Azért kapták meg az anyagot megkésve, mert ma jött meg. Javaslom, hogy fogadják el ezt az 
előterjesztést és határozat-tervezetet. Be vagyunk határolva a határidőbe.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
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27/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
társulási megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztését és a következő döntést 
hozza.
A  Képviselő-testület  a  társulási  megállapodást  az  előterjesztés  szerint 
változatlan  tartalommal  elfogadja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megállapodás aláírására.

Felelős:     Szász János polgármester
Határidő:   2011. január 31. 

IX. napirend

E g y e b e k :

a.) Vásárlási szándék visszamondása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Nem látott  a  Képviselő  Asszony  komoly  szándékot  ebben  a  vásárlásban.  Az ajánlattevő 
visszamondta a vásárlási szándékát.
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b.) Médiaajánlát kérése

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Ez egy ajánlattétel, ajánlatot tettek az önkormányzatnak.

c.) Lakókocsi átadási nyilatkozatának ismertetése

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi

Szász János polgármester
Belvízvédelmi készültség van. Holnap  jön egy ellenőrzés ez ügyben. Elnézést kérünk, hogy 
az  alpolgármester  telefonszámát  nem  jól  írtuk.  Közvetlen  kapcsolatban  állunk  a 
Kiskunfélegyházi Műszaki Osztállyal, segítenek ha baj van. Kaptunk egy lakókocsit, ez egy 
papír ami lefedi, hogy milyen állapotban kell visszaszolgáltatni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Büszke vagyok, hogy ilyen összefogás van, és mindenki csinálja.

Szász János polgármester
Nagyon fontos a lakosság időbeni tájékoztatása

Rádi Györgyi képviselő
Köszönjük a hölgynek ezt a felajánlást.

d.) Telekár újbóli megbeszélése

Szász János polgármester
Telkekre van érdeklődés, a telekáron el kell gondolkodni.
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e.) Iskolai SZMK támogatási kérelme

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi

Szász János polgármester
Az  Iskolai  SZMK-nak  kétfajta  kérelme  volt,  a  művelődési  házat  szeretnék  kibérelni  a 
farsangi jótékonysági bál megrendezésére, valamint a testület támogatását kérik a rendezvény 
lebonyolításához.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

                                                                
28/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Iskolai SZMK támogatási kérelme

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének a jótékonysági esttel 
kapcsolatos  támogatási  kérelmét  ,  és  úgy határoz,  hogy 20.000,-  Ft  összeget 
biztosít a rendezvény lebonyolításához a költségvetés általános tartaléka terhére.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  díjmentesen 
rendelkezésre bocsátja a rendezvény lebonyolításához a Faluházat, valamint az 
önkormányzat konyháját.

A  Képviselő-testület  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  tartalmát  vegye 
figyelembe a következő költségvetési rendelet módosításakor.

Felelős:     Szász János polgármester
                  Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
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Határidő:  2011.február 19.

f.) Beszámoló a Közútkezelő Kht. részéről az
    útszéli fák tisztántartására

Szász János polgármester
A Nemzeti Vagyonkincstár által felügyelt vasút általi terület rendezését elindítottuk. A vasúti 
ingatlanban lévő két lakást hasznosítani kellene.

Móczár László Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
Egyik lakásban laknak.

Szász János polgármester
Szolgálati lakások ezek.
A közúttól kértünk lehetőséget, hogy a kanyarnál lévő lakos bejelentette, hogy a fa meg van 
bukva.  Kijöttek,  megnézték  és  engedélyezték  az eltávolítását.  Az út  két  oldalán  lévő fák 
tisztántartását is engedélyezték. A Közút területén lévő fákhoz úgy nyúlhatunk hozzá, ha Ők 
engedélyt adnak rá.

Rádi Györgyi képviselő
A boltban állítottak meg az emberek, hogy a kutyák szabadon járnak az utcákban.

Szász János polgármester
A felhívás már kiment.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A  kutyatartás  szabályai  benne  vannak  a  rendeletbe.  Nem  ezzel  van  a  baj,  hanem  az 
emberekkel. Én a kennel felállítását nem bírom elrendelni, 1-1,5 m távolságra kellene lenniük 
a kerítéstől.

Móczár László Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
A jegyző kötelezze a tulajdonost, hogy a kutya a kerítésen ne tudjon kinyúlni. A bekötőúton 
hiányzik a korlát a folyóvíznél

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A gyerekek jelzik, hogy a Dózsa György, a Fekete László és a Kossuth utcában nincsenek 
megkötve a kutyák. A tanyavilágból jönnek a gyerekek és a kutyák megtámadják őket.

Kőrös Anikó óvoda tagintézmény vezetője
Mi az  óvodásokkal  végig  tudunk sétálni  az  utcán.  Ne a  járdán  a  kerítés  mellett  menjen 
közvetlen, hanem kerülje ki. A kutya azért van, hogy védje a házat.

Móczár László Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
A  felelőtlen  gazda  a  hibás.  Szórólapokat  kellene   csinálni,  aki  ezt  nem fogja  betartani, 
megbüntetik.
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Szász János polgármester
Petőfiszállás Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálaton belül megvendégelhet 60 embert. 
Egy helyet kellene nekik adni tanácskozásra. Kellene egy beszámolót adni a tanyagondnoki 
szolgálatról.  Véleményem  szerint  a  belvízvédelmi  készültségre  való  tekintettel  ebbe  az 
időszakba ez nem kivitelezhető.

Czombos Ferenc alpolgármester
Támogatom, forráshiányosak vagyunk, a belvízhelyzet ez komolyabb.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Évek óta azért fizetünk tanyagondnokonként 21.000,- Ft-ot, hogy mindig az a község ahol 
megtartják a rendezvényt abból kifizetik.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Tanyagondnoki  körzetenként  21.000,-  Ft-ból  nem  látunk  semmit.  Nem  igaz,  hogy  erre 
fizetjük. Beléptünk és tagjai vagyunk ezért fizetjük.

Szász János polgármester
Egy  későbbi  időpontra  halasszuk,  amikor  a  keretünk  meg  lesz  és  a  belvízhelyzet  is 
megoldódik.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

                                                                
29/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos rendezvény

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Szász  János  polgármester  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a 
Tanyagondnoki  szolgálat  rendezvényét  egy  későbbi  időpontra  halassza, 
tekintettel a kialakult belvíz elleni védekezési munkálatok miatt.
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X. napirend

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
első tárgyalása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  több  helyen  munkaidő  csökkentést 
alkalmazott.  A  dologi  kiadásoknál  a  tankönyvtámogatásnál  400.000.  Ft-ot  javasoltunk 
levenni, a családi kedvezményt 15.000,- Ft-ra javasoltuk megemelni.
Ha a képviselők a tiszteletdíjukból lemondanak 4.600.000,- Ft megtakarítás keletkezik. Nincs 
kedvezményes  étkeztetés,  ez  is  megtakarításként  jelentkezik.  A szociális  rendeletünket  át 
kellene tekinteni. Kérdésként merült fel, hogy miért növekedett az óvoda kiadása, 4,3 millió 
Ft-al többet kellett fizetni, ez ügyben egyeztetni kellene a várossal. Javaslatként hangzott el 
az interkaláré bevezetési különböző %-ban, döntés nem született. A polgárőrség támogatását 
50.000,- Ft-al  csökkentenénk, a sportegyesület támogatását is csökkentenénk.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Az  óvodánál  a  normatív  támogatásnál  több  mint  3  millió  Ft  a  kiesés.  300.000,-  Ft-al 
növekedett a kistérségi kiadás. Lehúzott tételként szerepel a gázszámla, a betegszabadság és a 
túlóra.

Kőrös Anikó óvoda tagintézmény vezetője
Az  óvoda  költségvetésének  tervezetét  nem  én  készítettem,  hanem  az  intézményvezető. 
Csökkent a gyermek létszám az a nagy probléma és az miatt csökkent a normatíva, jelenleg 
33 óvodás gyermek van.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ez a képviselő-testület a két csoportos felállást akkor engedélyezte amikor 52 óvodáskorú 
gyermek  volt.  Jelenleg  van  33  gyermek,  indokolt-e  a  2  csoport  fenntartása.  Van-e  a 
képviselő-testületnek  jogosultsága  ebben  dönteni,  vagy  elvi  okokból  úgy  gondolja  a 
kistérség,  hogy elképzelései  szerint  kér  amennyit  akar.  Egy foglalkoztatott  fizetés  nélküli 
szabadságon  van.  Luxus  hosszú  távra  valakit  fizetés  nélküli  szabadságra  engedni,  erre  a 
dolgozóra valószínűleg nincs szükség.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Délután hány gyerek alszik az óvodában.
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Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Körül-belül 20 fő alszik itt.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Délelőtt két csoporttal dolgozni kötelező, délután megoldható, hogy a gyerekek egy szobában 
aludjanak egy óvónővel.

Nagy Péter körzeti megbízott 17 óra 15 perckor megérkezik az ülésre.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Csakis kizárólag a legnagyobb joga a testületnek van. Van egy behatárolás, hogy az óvodai 
ellátás a közoktatási  törvény hatálya  alá tartozik.  Lényege,  hogy a július és az augusztus 
hónap az amire vonatkozóan hozzá lehet nyúlni ami az óvoda működtetését illeti. Szorgalmi 
időbeni döntést zavarná az alapfeladat ellátását.

Nagy János képviselő
Anikó látna-e lehetőséget, hogy hol lehetne csökkenteni a költségeket.

Kőrös Anikó óvoda tagintézmény vezetője
Az  alapító  okirat  tartalmazza,  hogy  mi  a  feladata  az  óvodának.  Most  van  két  fejlesztő 
pedagógiai  végzettségű  óvónőnk,  de  fejlesztő  pedagógiai  ellátást  nem végezhet.  Mivel  a 
pedagógiai szakszolgálathoz társultunk, Ők ellátják a fejlesztő pedagógiát is.
A fizetés nélküli szabadság munkáltatói hatáskör, írásbeli kérelemmel fordult a dolgozó az 
intézményvezető felé. Helyére egy pályakezdő óvónőt vettünk fel. A pályakezdő óvónőnek 
2010. szeptember 1-től – 2011. június 30-ig van szerződése. Megoldható, hogy délelőtt két 
csoportba legyenek a gyerekek, délután pedig egy csoportba aludjanak.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Délelőtt 2 óvónő kell, hogy legyen átfedés.

Szász János polgármester
Mit,  miért  csinálnak,  senki  nem  vállalja  fel  a  felelősséget.  A  társulás  nem  tud  ebben 
információt  adni.  Anikón  keresztül  nem tudom minősíteni  a  munkát.   Amikor  nem volt 
logopédia, akkor sem volt közvetlen jelzés, ami a költségvetést megalapozza.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ami  a  logopédiát  illeti,  a  két  fejlesztő  óvónő  nem  logopédiai  végzettségű.  Külön 
megállapodás van kötve 2.300.- Ft/óra.

Kőrös Anikó óvoda tagintézmény vezetője
Csökkenteni mit lehetne, a 600.000,- Ft-ot már eleve a gázszámla költségét. Azt gondolom, 
hogy ezek minimális összegek. Egy pár lapos kis anyag 6.000,- Ft, nem merem mondani, 
hogy abból húzzanak le.  A betegszabadságot nem lehet betervezni.  A dajkák részére volt 
betervezve,  dolgozni  kell  a  másiknak,  ha  az  egyik  hiányzik.  Nagyon  lelkiismeretesen 
megcsinálnak mindent a lányok. A dajkáknak nevelési feladatuk is van. Négy héten keresztül 
11 órázni, nem biztos, hogy megy.  Azt mis elfogadom, hogyha ilyenre kerül sor, akkor a 
képviselő-testület felé lehet igényt benyújtani.

26



Szász János polgármester
Senkinek  a  munkavégzésében  nem  kerestünk  hibát.  Ezen  a  szinten  próbáljuk  az  óvoda 
munkáját fenntartani. Nem a szakmaiságra irányul.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A logopédiai számlánál oda kell figyelni, hogy ne menjenek  az ár fölé. 

Szász János polgármester
A kiadás rovására mentek a szolgáltatások úgy látom.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Lényegesen levették az állami normatívát a központi  költségvetésben,  és sokkal kevesebb 
gyerekre kapjuk.

Szász János polgármester
Megkapják-e  a  gyerekeink  azt  a  szolgáltatást  amit  meg  lehetne  kapni.  Hol  van 
összegszerűségében, szakmaiságban a társulás lényege.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az én iskolám nincs benne a kistérségi társulásban, de minden évben októberben, februárban, 
júniusban létszámot kell jelenteni, meg kell nézni hány gyerekem van. Az én gyerekeimre 
lehívják a pénzt, és nem is vagyunk a kistérségi társulásban. Ki veszi fel ezt a pénzt? Én 
ebből a pénzből a kistérségből egy fillért sem kapok. Van egy logopédusom, elláthatnám a 
saját intézményembe, de nem mert az önkormányzat kötött egy megállapodást velük, hogy 
Ők látják el a feladatot. Nem bírtam megoldani a logopédiát, mert a kistérséghez tartozik. 

Szász János polgármester
Megköszönöm Anikónak, hogy válaszolt a kérdésekre. Függetlenül a társulástól, szeretném 
látni, hogy milyen időszakban mi történik.

Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Az én részem az óvodánál a pedagógiai feladat, gazdasági dolgokba nem látok bele. Még a 
múlt héten leadtam a rendelést, Ők küldik tovább a gazdasági osztály felé. Ott tartunk, hogy 
1.000,- Ft alatt már nem írok rendelést, inkább megveszem a saját pénzemből. Nem láthatok 
bele a gazdasági részébe, nincs jogosultságom. A két hivatal között kell valamit csinálni, én 
ebbe nem tudok segíteni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ha két  osztály létszáma nem éri  el  a meghatározott  létszámot hátrányos  helyzetű  lesz az 
iskola. A Kistérség vezetője volt Németh Péter, neki küldtem az adatokat. Ez egy oktatási, 
nevelési intézmény, aminek egy részét bevitték a kistérségbe, ezt meg kell csinálni.

Szász János polgármester
Az iskolánkra ezek szerint lehívták a normatívát.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem tudom elképzelni, hogy normatívát hívtak le.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Nem értem meg, a Jegyző Asszony felé, felétek, ti is a hivatalba vagytok, miért nem lehet a 
társulási megállapodásnak előkerülni. Adatszolgáltatás látszik ebből. Amikor kiderült, hogy a 
hátrányos helyzetű gyerekek turbozzák fel az iskola létszámát, akkor úgy tűnt, hogy 4 vagy 6 
évre  megoldódott  az  iskolai  létszám.  Mi  alapján  kell  ezt  az  adatot  szolgáltatni, 
bizalmatlanságot kelt. Miért nem kerülhet ki ilyen megállapodás, legalább tudjon már róla a 
testület. Miért nem lehet őszinte választ adni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A térségi megállapodást Önök hagyták jóvá.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ez nem támasztja alá, hogyha kérve van, miért nem lehet kiadni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem a szerződést, ez a kezembe van, nincs jogom a társulási ülésen részt venni. Kérdéseimet 
csak a fenntartó felé lehet küldeni.  Nem vagyok olyan helyzetbe, hogy én képviselhessem az 
iskolát. Három éve a kérdésem: mi jogon kérik tőlem az adatokat, valószínűleg mert utasítva 
van.

Rádi Györgyi képviselő
Szerintem ez adatközlési kötelezettség. Tudom, hogy minden évben le kellett adni. Mivel a 
Kistérségi Társulásnak a tagjai vagyunk, azért kérik be.
 
Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Ha azt  az 5 milliót  lehúzzátok,  akkor meg kell  nézni az óvoda tetőszerkezetét,  mosdóját. 
Megmondták, hogy úgy rendeljek bármit is, hogy kevés a pénz, nem írják alá. Spórolok én, 
de kinek spórolok.

Nagy János képviselő
Igazából nem tudjuk, hogy hová megy el a pénz, és mennyi.

Czombos Ferenc alpolgármester
A fenntartó oldaláról lehetne egy elszámolást kérni. Nem biztos, hogy a fenntartó is igazán 
bele tud látni. Tudja a dolgozók személyi juttatását, tudja a vásárlásokat, és ez mennyibe áll 
össze a befizetett összeggel.

Szász János polgármester
Szeretnénk a Polgárőrség Elnökét megkérni, hogy a gyerekeket a járdán való közlekedésre 
megtanítanák.  Előtte  meg  kellene  oldani  a  kutyák  sorsát,  hogy a  kerítésen  jóval  bentebb 
legyenek.

Nagy Péter körzeti megbízott
Jártunk ki, mindenhol nem tudunk ott lenni. Természetesen amit tudunk megteszünk. Nem 
értem ezt a támogatási összeget sem. A Gátéri, Pálmonostori pénzt már elköltöttük. Az összes 
önkormányzat  felvállalta,  működött.  Petőfiszállásról  két  éve  nem kaptunk.  A  benzin  ára 
iszonyatosan emelkedik. A három területre 40-50 ezer Ft-ot kapunk. Meg kell nézni milyen 
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kocsival rendelkezünk. A gazdasági részéhez nem értek. Az érdekel, hogy el tudjuk költeni a 
pénzt.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem írták alá a szerződést. Nem vagyok hajlandó törvénytelenséget elkövetni.

Nagy Péter körzeti megbízott
Én csak azt látom, hogy a többi önkormányzat ad.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A Rendőrség guruló Ft-ot nem kaphat.

Móczár László Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
400.000,- Ft volt eddig a támogatás, 350.000,- Ft-ra levették, 50.000,- Ft-ot nem adtátok oda.

Nagy Péter körzeti megbízott
Összes választáson részt vesznek, ha ezt a polgárőrség nem végzi el, külsőst kell megkérni. A 
rendezvényeken részt kell venni, kezelni, biztosítani. Jó a kapcsolatom a polgárőrséggel,  a 
megyében nincs még egy ilyen társaság.

Szász János polgármester
A Polgárőrség  minősítése  páratlan.  Itt  most  az  elismerés  mellett  a  lefaragott  normatívák 
miatt, mindenkitől le kell venni. A kényszerűség az érzelmeket túlfeszíti.

Nagy Péter körzeti megbízott
Oktatás, egészségügy,  közbiztonság, ezeket a saját bőrünkön őrizzük. A minőség rovására 
mennek ezek a dolgok ha csökkentjük.

Szász János polgármester
Ki adja rá erre a pénzt. Teljesen megalapozott amit mondasz. A jelenlegi helyzetbe ezt meg 
kell, hogy lépjük, kérem fogadjátok el. 

Nagy Péter körzeti megbízott, és Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke 18 óra  
30 perckor távozik az ülésről.

Szász János polgármester
4 millió Ft csökkentést irányozzunk be, az 5 millió helyett.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A  villanyszámlát  mi  fizetjük  ki,  utána  számlázzuk  a  GAESZ-nek.  A  térítési  díjakat 
leszámlázzuk a GAESZ-nek. Összeszedjük a pénzt, mi fizetjük be nekik. 600.000,- Ft amit 
eddig nem fizettek. Az önkormányzati támogatást már legutoljára nem fizettük ki nekik.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Törvényt sértünk akkor, ha nem  küldjük el az étkezési térítési díjat.

Szász János polgármester
Addig nem fizetünk még onnan nem jön a pénz.
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Czombos Ferenc alpolgármester
A dologi kiadásokat 1.889.000,- Ft-ra csökkentettük az óvodánál.

Nagy János képviselő
Ha ezt a hölgyet elengedtük fizetés nélküli szabadságra, nem kellett volna helyette felvenni 
senkit.

Rádi Györgyi képviselő
Fejlődött az óvoda, új bútorok vannak.
A dologi kiadások tervezete: mondhatjuk, hogy 4 millió Ft-ot leveszünk az óvodánál a dologi 
kiadásokból.

Szász János polgármester
Ha egyetértenek a javaslattal kérem szavazzanak.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület  a  2011.  évi  költségvetésében  a  napköziotthonos  óvodánál  a  dologi  
kiadásokból 4 millió Ft támogatást visszatart. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem látom a tervezések jogalapját. Nem tudom mennyire reális ez az egész.

Rádi Györgyi képviselő
Egy  csoport,  két  csoport,  jogilag  nem  tudom  az  óvodát  hova  tenni.  Eddig  ez  szépen 
működött.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Délelőtt a nevelési időszakban 2 csoporttal kell működtetni.

Szász János polgármester
Július hótól kérjük a helyettesítő óvónő állását megszüntetni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A fenntartótól megkapják a döntést amivel szerkezetváltozást idézett elő a fenntartó.

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem lehet kivitelezni ennek az álláshelynek a megszüntetését. Nem tudjuk az elszámolásban 
kivitelezni a délutáni egy csoportot.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az alapító  okiratba  benne  van,  hány  létszámtól  kell  csoportot  kialakítani.  Délután  nincs 
nevelési idő.

Czombos Ferenc alpolgármester
Milyen módon, mikortól?
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nevelési  időn  kívül,  a  fenntartónak  májusig  intézkedési  tervet  kell  készíteni.  Július, 
augusztus hóban kell lebonyolítani. 2011. januártól indokolás nélkül a közalkalmazottat is el 
lehet bocsátani. 25 fő gyermek lehet egy csoportba.
Az érintett óvónő június 30-ig van fizetés nélküli szabadságon, a testület dönthet úgy, hogy 
júliustól  nem  tart  rá  igényt.  Tudunk  olyan  megállapodást  kötni  a  kistérséggel,  hogy 
szeretnénk  ezt  az  álláshelyet  megszüntetni.  A  pályakezdő  óvónőnek  június  30-ig  van 
szerződése. Utána jön a fizetés nélküli szabadságon lévő óvónő, meg kell nézni hány éves 
jogviszonya  van,  kb.  2  hónap  végkielégítés  jár  neki.  Attól,  hogy  valaki  fizetés  nélküli 
szabadságon van, a közalkalmazotti jogviszonya megmarad.

Czombos Ferenc képviselő
Az álláshely megszüntetésével a helyettesítés további lehetőségét kizárjuk.

Szász János polgármester
Az álláshely megszüntetését szavazásra bocsátom.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal az alábbiak szerint dönt:

  
A képviselő-testület a napköziotthonos óvodánál megszünteti a fizetés nélküli szabadságon  
lévő óvónő álláshelyét.

Szász János polgármester
Az Iskola költségvetésére térjünk rá.

Nagy János képviselő
Személyes érintettséget jelentek be, nem kívánok részt venni a szavazásban.

Rádi Györgyi képviselő
Engedélyezzük a szavazást.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal a  
következő határozatot hozza:
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30//2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Összeférhetetlenség bejelentése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Nagy 
János  képviselő   összeférhetetlenségi  bejelentését  és  úgy határoz,  hogy nem 
zárja ki a szavazásból.

Rádi Györgyi képviselő
Az interkalárét megszavazzuk-e vagy sem, döntsük el. Ha lehuzigálunk mindent, nem lesz 
miből interkalárét csinálni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna
Vannak adható pénzek, ilyen nincs az intézménynél. A 2 %-os jutalomkeret kötelező .

Kiss Jánosné képviselő
Kötelező a 2 %, de mikor, ha nem lesz rá pénz.

Rádi Györgyi képviselő
Olyan bérjellegű juttatás, ami gyakorlatilag kötelező
 
Czombos Ferenc alpolgármester
Az  a  része,  hogy  beleírták  a  törvénybe,  addig  rendbe,  de  kis  településnél  ez  másképp 
működik. Függetlenül, hogy mennyivel kell kiegészíteni az iskola költségvetését, mielőtt az 
önkormányzat  csődbe  menne,  komolyabban  kell  venni  a  költségvetést.  85-90.000,-  Ft-os 
fizetésű  emberek  álláshelyét  szüntessük meg,  vesszük le  az óraszámot,  a  többiét  pedig a 
törvény garantálja.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna
A nyílászárókat kifizettem a saját tiszteletdíjamból. A mosdót, a konyhát a saját pénzemből 
megcsináltattam. Plussz pénz maradt, nem osztottam szét. Ami kötelező, az kötelező.

Szász János polgármester
Mi kötelező a pótlékok közül? 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ami  kötelező  az  igazgatói  pótlék,  az  osztályfőnöki  pótlék,  a  gyógypedagógiai  pótlék, 
valamint  a  diákönkormányzati  pótlék.  Minden  ami  kötelező  a  minimum  szinten  van. 
Kötelező a túlórákat kifizetni. A túlórákkal a kötelező órákat fedjük le. Nekem nem kötelező 
a  túlóra  és  lemondok  róla.  A  tavalyi  évben  is  spóroltam  a  bérekkel,  olyan  emberrel 
helyettesítettem akinek kevesebb a bére volt. A napköziben 36 fővel dolgozik 1 pedagógus. 
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Olyan embereket vettem fel akinek minimális a bére. Körül-belül 1,5 millió Ft-ot tettem így 
spórolásként az asztalra.

Szász János polgármester
A 159 gyerek javít a helyzeten?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Javít, 2012-től az új oktatási törvény úgy rendelkezik, hogy a pedagógus bérét és járulékát az 
állam fizeti. Azt, hogy normatívába hogy jelent ezt többet, én ezt még nem láttam.

Szász János polgármester
Ha nem tudunk pénzt adni, akkor mit csinálunk a pedagógusokkal?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ez az  intézmény  már  2000-ben is  ilyen  költségvetéssel  rendelkezett.  Ezzel  az  összeggel 
dolgozom 12 éve.

Szász János polgármester
Az iskolatitkár a hivatalnál a munkakört elvállalta-e vagy sem, ha elvállalta abban az esetben 
lehet számolni munkaerő átcsoportosítással.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Azt  látom,  hogy  az  én  intézményembe  fokozatosan  átcsorgott  a  munka,  átjött  az  IMI 
rendszer, felemelik a munkaidőt. Ott tartok, hogy az én dolgozóm végzi az iskola, óvoda és a 
művelődési ház karbantartását is.

Rádi Györgyi képviselő
Hogyan lehetne 3 millió Ft-ot megspórolni. Le kellene venni a törvényes óraszámot.

Kiss Jánosné képviselő
Vagy az osztályokat kellene összevonni.

Rádi Györgyi képviselő
A Könyvtár  úgy működik,  hogy  kistérségi  társulásban  heti  9  órában  látom el.  Kötelező 
önkormányzati  feladat.  Gyakorlatilag  11  órában  vagyok  könyvtáros,  9  óra  történelem. 
Gyakorlatilag átlagba havi 30 óra jön ki amit az önkormányzat kifizet. Lehetek-e vállalkozó? 
Nem, mert azon a munkahelyen ahol főállásban dolgozok nem lehetek vállalkozó. Felajánlom 
a  diákönkormányzati  pótlékomat  ha  kell.  Átnéztük  az  órafelosztásokat,  azokkal  az 
óraszámokkal dolgozunk, amit a törvény előír.

Kiss Jánosné képviselő
Az én gyerekem mindig 30 fős osztálylétszámba járt.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Szeretnék 30-as osztálylétszámmal dolgozni.  Meg lehet az összevonást csinálni,  de ahhoz 
meg több gyerekünk van.

Czombos Ferenc alpolgármester
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Kistelepülésen más van. A városban azt lépik meg, hogy összevonják az iskolákat.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Sokkal jobb lenne, szüntessük meg az iskolát, adjuk be a kistérségnek. Meg tudjuk csinálni,  
fel  kéne venni  a  kapcsolatot  az egyházi  iskolákkal.  Az iskolatitkár  2  órában iskolatitkári 
feladatokat látna el, 6 órában pedig köztisztviselői feladatokat. Abban az esetben vállalja el 
ezt az áthelyezést, ha az iskolában láthatná el a feladatot. Adunk az önkormányzatnak 4 órás 
segítséget.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha reggel jelentkezik a hivatalnál és utána visszajön az iskolába, hogy diktál neki a jegyző.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Én egyezem azzal, hogy próbáljuk megoldani a feladatokat, még az iskolatitkár megnyugszik. 
Nálam mehet így.

Szász János polgármester
Rendes köztisztviselői jogviszonya lesz, próbáljuk meg, hátha menni fog neki.

Nagy János képviselő
Ha nem megy, akkor a dolgozó fölöslegessé válik?

Szász János polgármester
Ott az iskolánál tud dolgozni?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Igen az iskolánál tud dolgozni és még iskolatitkári feladatokat is el kell neki látni.

Szász János polgármester
Egy ember pótlása két órahosszába kerül.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A gazdaságis  embernél  két óra plussz jelentkezik.  Nem oldom meg teljesen a problémát, 
utána március 11-től egy 8 órás középiskolai helyettesítés kell.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Azt  szeretném  mondani,  hogy  adva  volt  egy  köztisztviselői  állás,  a  pénzügyi  ügyintéző 
elment,  helyette  vettek fel  egy dolgozót.  Az igazgatásról  is  elment  egy dolgozó, annak a 
munkáját a másik igazgatáson dolgozó látja el. De ki fogja ellátni az Ő munkáját.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ez az igazgatáson dolgozó lesz a jegyző?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Elfogadtuk, hogy a jegyző távolléte esetén, ez az igazgatáson dolgozó helyettesíti.

Czombos Ferenc alpolgármester
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Én úgy érzem, hogy más emberekkel való dobálásról van szó.

Szász János polgármester
Ha nem tudjuk az iskolatitkárral ellátatni a köztisztviselő feladatokat, fel kellene venni egy 6 
óra hosszás dolgozót.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nekem van emberem az álláshelyre.

Rádi Györgyi képviselő
Arról van szó, hogy nem engedélyezték az álláshelyet.

Nagy János képviselő
Elment  2  személy,  1  fel  van  véve.  Munkaerő  átcsoportosításról  volt  szó,  az  iskola  több 
embert vett át. Egy ember fel van véve, 1 fő hiányzik. Egy fél munkaidős embert fel kellene 
venni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Tényleg sok feladatot vett át az iskola, ez nagyon szép dolog, de 11 év során egy ügyintéző 
nagyon sok feladatot kapott az államtól. A sok statisztikától roskadozunk, a jegyző állandóan 
kapja a  hatásköröket.  A főkönyvi  könyvelést  végző kolléga  helyére  nem tudok a faluból 
senkit fel venni, államháztartási regisztrált könyvelői képesítésnek kellene lennie neki.

Szász János polgármester
Március  12-től  leszünk  nagy  bajban.  Tudni  kell,  hogy  ez  a  dolgozó  hosszabb  távon 
helyettesít-e vagy sem.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Engem a képviselő-testület kínos,  helyzetbe hozott, még egyszer nem hiszem, hogy olyan 
döntést  hozok,  hogy nem munkáltatóként,  hanem képviselőként  nyilatkozom.  Felkérték  a 
három munkáltatót, hogy hogyan tudna valamilyen munkát átvenni, a korábbi testületi ülésen 
ilyen határozat született.  Innentől hallgattam volna, különösebbet nem vártam, de legalább 
annyit, hogy ez az ember nyitott a munkára.

Czombos Ferenc alpolgármester
Jó  megoldásnak  tartom  ezt  a  munkaidő  megosztást,  mert  így  a  munkavállaló  hátrányos 
helyzetbe nem kerül. Nem tartom szerencsésnek, hogy minden reggel odamegy a dolgozó a 
hivatalba   és  feladatot  adnak  neki.  Ez  heti  30  órát  jelentene  a  hivatalnál  és  10  órát  az 
iskolánál.  Kedvezőbb  lenne  a  munkáltatónak  és  a  munkavállalónak  is  ha  ezeket  az 
óraszámokat egy helyen folyamatosan le tudná tölteni. A jegyző elég sokszor diktál, hogy fog 
gépelni neki ha az iskolánál van. Feltétele ezeknek, hogy a munkavállaló egyezzen ezekkel a 
feltételekkel. Az iskola költségvetését a bevételek mennyire tudják lefedni, mennyivel kell 
kiegészíteni a költségvetést.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az iskola költségvetéséhez az önkormányzat legalább 30 millió Ft-ot hozzá tesz. Körül-belül 
20-21 millió Ft volt a bevétel. 60 millió Ft az iskola költségvetése.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Az elmondottakkal a munkavállaló mindenben egyezik-e. A feje fölött nem dönthetünk.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Felhívtam a  jegyzőt, nekem azt mondta a dolgozó, hogyha az iskolánál dolgozhat, akkor 
elvégzi az önkormányzati feladatokat.

Czombos Ferenc alpolgármester
A gépelés alatt azt kell érteni, hogy amennyiben vállalja Ő vezeti majd a jegyzőkönyveket.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Minden jegyzőkönyvet Ő vezet.

Czombos Ferenc alpolgármester
Akkor az már ki is esik, hogy az iskolánál Ő végez mindent.

Szász János polgármester
Nem tudom,  hogy fog működni  ez  a  dolog.  Nem áll  össze  a  fejembe,  hogyha itt  lesz  a 
munkavállaló  9-10  óráig,  hogy  egyeztethető  össze  a  családi  élettel.  Nem  látom  jónak  a 
személyét, csak azt, hogy Ő ezt megpróbálja.

Czombos Ferenc alpolgármester
Úgy gondolom, hogy az előző munkavállaló kiválasztása körültekintően történt, de már nem 
találtam a hivatalban. Esélyt se adunk ennek a dolgozónak? Meg kell próbálni továbbra is azt 
mondom.

Nagy János képviselő
Sem  megerősítést,  sem  eltántorítást  szándékosan  nem  vállaltam  fel.  Neki  van  egy 
gerincproblémája,  ezt  tudni kell.  Ő segíteni akar, azt mondta.  Nem látom a visszautat,  ha 
mégsem fogadja el az áthelyezést.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Egy 4 órás embernek mennyi a munkabére.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Évente az alapbére 716.000,- Ft, kb. 6-7 éve jogviszonya van.

Kiss Jánosné képviselő
Elmegy a jegyző még több gondunk lesz. A körjegyzőséggel még több gondunk lesz. Az én 
szívem azt diktálja, hogy nem.

Szász János polgármester
A körjegyzőségen  csak  úgy lehet  gondolkodni,  ha  a  fészekágy itt  lesz.  Tekintettel,  ha  a 
védőnői hálózatba be tudunk kerülni egy embernek fel kell szabadulni. Nekem fenntartásom 
fan a helyettesítő munkavállalóval kapcsolatban. Fel tudja-e vállalni, hogy végig ül minden 
ülést. Én meghagynám a munkahelyét, és kérnék egy 4 órás lehetőséget a hivatalba. Február 
1-től kérnék egy 4 órás felvételnek a lehetőségét a hivatalba.

Czombos Ferenc képviselő
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A  titoktartás  fizikális  részét  is  behozom,  hiába  fog  egyezni  vele,  itt  megcsinálja  a 
jegyzőkönyvet, az iskola titkárságára pedig kiviszi.  Ha a munkavállaló egyezik vele, 3 napot 
a hivatalba dolgozna, 2 napot pedig az iskolában.
 
 Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Adjuk meg a lehetőséget, hogy megkérdezzem a munkavállalót.

Kiss Jánosné képviselő
Hosszabb  távon  kellene  gondolkodni,  olyan  munkavállalót  kellene  keresni  aki  az 
államigazgatáshoz is ért, ezt a munkát is tudná segíteni.

Szász János polgármester
Ez fölött nem szaladjunk el. Egy héten 3 nap lenne a hivatalban, 2 nap pedig az iskolában. 
Amennyiben  Ő  nem  vállalja  el,  úgy  kérném  a  testületet,  hogy  engedélyezze  a  4  órás 
munkaviszonyt a hivatalnál.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha az  iskolatitkár  ragaszkodik  az  iskolához,  a  gazdaságis  dolgozó  nem tudna  átjönni  a 
hivatalhoz besegíteni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A  gazdasági  munka  kizárólagosan  az  Ő  feladatkörébe  tartozik,  plusz  még  2  órában 
iskolatitkári feladatokat is ellát. Az áthelyezés csak akkor valósul meg, ha a munkáltatók és a 
munkavállaló közös megegyezésre kerül.

Rádi Györgyi képviselő
A 4 órás új álláshely olcsóbb.

Czombos Ferenc képviselő
Nemmel fogok szavazni, nem értem a hivatal helyzetét, segíteni szeretnék, nem látom, hogy 
az  egyenlegünk  hogy  áll  és  már  új  álláshelyről  döntünk.  A  védőnői  feladatkört  és  a 
gyermekjólétet a társulásba akarjuk vinni, úgy járunk-e mint a házi szociális gondozó nővel. 
Ha azt a munkaviszonyt meg kell szüntetni, ott Őt ki kell fizetni. Még annyira se látom, a  
költségvetést összeállni. Védett korban lehet-e elküldeni.

Szász János polgármester
Felkérem a munkáltatót, hogy vegye fel a kapcsolatot a munkavállalóval.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A gazdaságis dolgozómnak nem az óraszáma lesz megemelve, hanem csinálok neki egy két 
órás  megbízási  szerződést.  Ezt  megköthetem  addig,  mégy  az  iskolatitkár  a  hivatalnál 
dolgozik.

Czombos Ferenc alpolgármester
Valahol érezze a dolgozó a jogbiztonságot. A munkavállaló helyzetét is meg kell érteni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mi van akkor, ha olyan gazdasági munkát adnátok át, amit a mi gazdaságisunk az iskolánál el 
tudna végezni.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem tudunk olyant adni neki.

Szász János polgármester
Március 12-től nem lesz jegyző, annak a helyettesítésére elég-e a döntés februárban.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A köztisztviselői  törvény  kegyetlen.  Április  28-ig  én  szabadságon  vagyok,  április  29-től 
probléma a helyettesítés, innen kezdődik a bérvonzata.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ha a jegyző április 29-ig szabadságon lesz, de március 11-től addig is el kell látni a feladatot.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Hivatalból el kell látni a feladatot.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az-az ember aki téged helyettesít annak a feladatát ki látja el?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Annak a munkájának a helyettesítésére kell felvenni egy dolgozót. 

Szász János polgármester
Az áthelyezésre kerülő dolgozóval kapcsolatosan elhangzottakat szavazásra bocsátom.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal ( 1 
fő személyes érintettséget bejelentve nem szavazott)  az alábbiak szerint dönt:

A képviselő-testület felkéri a munkaadót, hogy a munkavállalóval vegye fel a kapcsolatot.  
A  munkavégzése  a  hivatalnál  3  nap,  az  iskolánál  2  nap,  ezennel  is  biztosítva  a  
munkaviszonyának a fenntartását. Amennyiben nem vállalja a munkavállaló a hivatalhoz  
történő áthelyezést, akkor a munkáltatója köteles az eredeti állapot visszaállítására.

Szász János polgármester
Térjünk át a művelődési házra. A munkavállaló 6 órában látja el ezt a feladatot. Behívattam, a 
testület így nem tudja értékelni a munkáját, mert ez kevés. Megkérdeztem, hogy mennyivel 
tudna hozzájárulni  még ehhez a munkához.  Írásban nyilatkozott,  hogy elfogadja a 4 órás 
munkakört  is.  Angol  nyelvtudással  rendelkezik,  szakkör  formájában  megpróbálja 
hasznosítani tudását. Kérem a testületet, hogy ebben a munkakörben mit látnak.

Nagy János képviselő
Tudomásul veszem, amit tartalommal tölt el a dolgozó. Nem értem, hogy mi lehet a baj, 2-3 
gyerek jár a művelődési házba, valahol nem stimmel valami.

Rádi Györgyi képviselő
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Itt  nem 2-3  gyerek  van,  többen  szoktak  itt  lenni.  Vannak  iskolás  gyerekek  aki  heti  két 
alkalommal is jönnek. A középiskolás és főiskolás gyerekeknek kellene egy kis kuckó itt.

Szász János polgármester
Hogyan lehetne ezt fenntartani, úgy, hogy a létszámot csökkentsük.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Többféle variáció van, vagy 4 órában lássa el a feladatot, vagy befejezzük és nincs semmi, 
vagy  a  művelődési  ház  átmegy  a  Művelődési  Központba,  ami  azt  jelenti,  hogy  az 
iskolaigazgató  a  művelődési  ház  vezetője,  és  Györgyi  lenne  a  tagintézmény  vezetője.  A 
másik lehetőség, hogy minden marad a régiben, marad a 6 óra.

Szász János polgármester
Próbáljuk meg a 4 órás állást, tekintettel, hogy a felesége itt dolgozik az iskolánál és három 
gyereke van.

Rádi Györgyi képviselő
Kötelező ezt a feladatot közalkalmazottként ellátni, vagy vállalkozó is lehet. Megbízási díjjal 
el lehet-e ezt vállalni.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Nem tudja vállalkozóként ellátni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Hogyan alakul a 4 órás munkaidő mellett a bérbeadás?

Szász János polgármester
Hétfőn szabadnapos volt, így kedden is az lesz. Mikor Györgyi itt van akkor nincs gond, itt 
kellene valami átfedést csinálni.

Nagy János képviselő
Neki úgy volt a munkaideje megállapítva, hogy 4 óra munkaidő és két óra jövök- megyek.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ha mindennap 3 órában dolgozik, 1 óra lehet mikor szabadon látja el a feladatokat.

Szász János polgármester
A kérdés az, hogy a munkaviszonyát megtartsuk, vagy a munkaidejét csökkentsük le 4 órára.
Kérem, hogy szavazzunk.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal   az alábbiak szerint dönt:

A  képviselő-testület  a  művelődési  háznál  lévő  dolgozó  munkaidejét  6  óráról,  4  órára  
csökkenti 2011. 02. 01-től.
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Szász János polgármester
Térjünk  rá  a  konyhára.  Az  egyeztetés  megtörtént,  beleegyeznek  a   6  órás  munkaidő 
csökkentésbe,  csak  a  munkahelyük  megmaradjon.  Ők  belátták  a  költségvetésünket,  és 
elfogadták a munkaidő csökkenést csak a munkahelyük maradjon.

Rádi Györgyi képviselő
Az embernek a szíve szakad meg, hogy azoknak az embereknek csökkentjük a munkaidejét, 
akiknek amúgy is kevés a fizetése. Csökkent az ebédet igénybevevők száma is.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Azt  mondtuk,  hogy  megszűnik  a  kedvezményes  étkeztetés.  A  januári  hónapban  attól 
függetlenül még 300,- Ft-ért lesz számlázva?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Igen 300,- Ft-ért lesz számlázva. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna
600,- Ft-ért 2 ember étkezik majd csak az iskolánál.

Rádi Györgyi képviselő
Muszály csökkenteni az óraszámot. Olcsóbb lenne, ha hozatnánk valahonnan az ebédet. Nem 
látom a megoldást.

Kiss Jánosné képviselő
Élelmiszeranyag  beszerzés:  nem  a  közbeszerzésből  vásárolnánk,  hanem  a  helyi 
vállalkozóktól.

Rádi Györgyi képviselő
Még mindig ki kell írni a közbeszerzést.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Változás történt, egyszerűsített eljárást kell kiírni.

Nagy János képviselő
Ki kell írni, vagy lehet mástól vásárolni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
8 millió alatt nem kell  közbeszerezni.

Nagy János képviselő
A  termékcsaládot  úgy  kell  megválasztani,  hogy  nem  akkor  kell  lehozatni  amikor  a 
legdrágább.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Hány ember étkezik a konyhán?
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Körül-belül 215-220 fő étkezik a konyhán. Nyáron jönnek még az aratók 25-30 fővel, a nyári  
szociális étkezők és a nyári táborok a gyerekeknek.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
400 főhöz vettünk fel 4 konyhai dolgozót.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
El lett húzva a mézes madzag, hogy „A” és „B” menü, meg gyerek menü.  Harcoltunk érte,  
hogy hadd legyen már gyermekétkeztetés. Ezért lett felvéve 2 szakács a konyhára.

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátom  a  6  óra  hosszás  munkaidő  csökkenést,  és  az  ebédnél  az  50  %-os 
kedvezmény megvonását.

 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal   az alábbiak szerint dönt:

A képviselő-testület  a 4 konyhai dolgozók munkaidejét 8 óráról 6 órára csökkenti, és a  
kedvezményes ebéd  (300.- Ft) igénybevételét megvonja, 2011. február 1-től.

Szász János polgármester
Kis  Zoltán  műszaki  ügyintéző  írásban  benyújtotta,  hogy 2.000,-  Ft/óra  díj  javaslatát.  Az 
eredeti óradíja 2.500,- Ft/óra volt. Az összes műszakis munkát Ő végezte.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Kötelező feladatot lát el?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem tudom, hogy ki csinálja meg helyette a feladatokat.

Szász János polgármester
Amit kértem tőle megcsinálta.

Nagy János képviselő
Óradíj van meghatározva, akkor tudjuk még csökkenteni az óraszámot és az óradíjat.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Négy óra van neki meghatározva.

Szász János polgármester
Kérem szavazzunk Kis Zoltán műszaki ügyintéző óradíjában.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  1  nem 
szavazattal   az alábbiak szerint dönt:

A képviselő-testület  Kis Zoltán műszaki ügyintéző óradíját 2.000,- Ft/órára csökkenti..

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A polgármester felkért, hogy nézzek utána, hogy társulásban vagy más formában el tudjuk-e 
látni a védőnői szolgálat feladatait. Baj van azzal a munkával amit ellát, a borzasztó alacsony 
létszám miatt.  Ez miatt  az OEP keveset fizet.  A védőnőnek nagyon magas az illetménye. 
Területre a tanyagondnok viszi ki.

Szász János polgármester
Sok  minden  elfelejt,  48  órán  belül  ki  kell  menni  a  gyerekekhez.  Őt  már  nem  tudom 
megváltoztatni. Itt komoly összeg a végkielégítés összege.

Nagy János képviselő
Sajnos elég kevés embert látogat. Fokozni lehetne-e?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem lehet fokozni.

Nagy János képviselő
Rossz volt a megfogalmazás, több emberhez nem tud kimenni, nincs kihez.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
El kell, hogy döntsük hova tovább.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Nyolc hónap végkielégítés jár neki, ebből 4 hónapra mentesíteni kell a munkavégzés alól.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ez az e-mail megerősít írásban, hogy tudnak velünk foglalkozni, az egyéb feltételeket hogyan 
tudják megvalósítani.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ha nem tudjuk leadni  a határozatunkat  ezen a héten,  szétosszák a védőnői területeket.  A 
Kapocs keretén belül van egy dolgozó akinek hiányzik a területe. Plussz kiadás nem lenne, 
muszáj, hogy biztosítsuk ugyanazt a rendelőt ahol Vereb István dolgozik, valamint ha terepre 
ki  kell  menni,  tanyagondnoki  kocsit  kell  neki  biztosítani.  Nem kéri  a  kiutazási  költséget. 
Gátéron  is  ilyen  feltételek  mellett  látják  el.  Az  új  kolléga  laptoppal  dolgozik.  Csak  a 
minimum feltételeket kérték.

42



Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A védőnőt tájékoztatták-e?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem, nem megy ki vállalkozónak szerintem.

Nagy János képviselő
Az idősekkel lehet így viselkedni, hogy nyugdíj előtt elküldjük.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A munkaidejét nem lehetne csökkenteni?

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerint közös megegyezéssel lehet elküldeni.  Az iskolánál,  a hivatalnál csak 
felvenni lehet, máshonnan pedig el lehet küldeni. Valahol az eddigi döntések alapján kellene 
egy egyenleget hozni.

Szász János polgármester
Megköszönöm  a  hozzászólásokat,  amennyiben  nincs  több  észrevételük  a   költségvetési 
tervezettel  kapcsolatban,  az  előterjesztést  az  Önök  által  meghozott  döntések  figyelembe 
vételével szavazásra bocsátom.

Petőfiszállás  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – részleteiben eltérő,  
de minden témában többségi szavazattal – 5 igen 1 nem szavazattal a következő 
határozatot hozza:

31/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
A  Községi Önkormányzat 2011. évi
Költségvetésének első tárgyalása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  a  Községi  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetés-tervezetére   és  a  költségvetés  végleges  elkészítésénél  az  alábbi 
döntéseket kéri figyelembe venni:

• A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  évi 
költségvetésében  a  napköziotthonos  óvodánál  a  dologi  kiadásokból  4 
millió Ft támogatást visszatart. 
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• A Többcélú Kistérségi Társulás keretében működtetett  napköziotthonos 
óvodánál  megszünteti  a  fizetés  nélküli  szabadságon  lévő  óvónő 
álláshelyét.

• Az  iskolatitkár  hivatalhoz  áthelyezésével  kapcsolatban  felkéri  a 
munkaadót,  hogy  a  munkavállalóval  vegye  fel  a  kapcsolatot.  A 
munkavégzése a hivatalnál 3 nap, az iskolánál 2 napban történne, ezennel 
is  biztosítva  a  munkaviszonyának  a  fenntartását.  Amennyiben  nem 
vállalja  a  munkavállaló  a  hivatalhoz  történő  áthelyezést,  akkor  a 
munkáltatója köteles az eredeti állapot visszaállítására.

• A   művelődési  háznál  lévő  dolgozó  munkaidejét  6  óráról,  4  órára 
csökkenti 2011. február 1-től.

• A   4  konyhai  dolgozó  8  órás  munkaidejét  6  órára  csökkenti,  és  a 
kedvezményes ebéd  (300.- Ft) igénybevételét megvonja 2011. február 1-
től.

• Kis Zoltán műszaki ügyintéző óradíját 2.000,- Ft/órára csökkenti.

Mivel  az idő jól  elhaladt,  javaslom,  hogy a jövő héten  folytassuk a  költségvetés  további 
tárgyalását. A  képviselő-testület nyílt ülését  22 óra 45 perckor bezárom. 

 
K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
         polgármester                                                                                   jegyző

             Hajagos-Tóthné Szász Magdolna                                    Kis Jánosné 
                                                            jegyzőkönyv hitelesítők
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