
Jegyzőkönyv 

 

 

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor  

kezdődő rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Gárdonyi Sándorné   polgármester  

László Péter    alpolgármester 

Ember Kinga    képviselő 

Mészárosné Deres Tímea képviselő 

Szabadi Attila   képviselő 

  Tatár Tiborné    képviselő 

 

Igazoltan távol: Boda Csaba képviselő 

 

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, Deres Jánosné pénzügyi 

bizottság tagja, Farkas Lászlóné szociális bizottság tagja, Gárdonyiné Lakatos Tünde oktatási 

bizottság tagja, Vargáné Gárdonyi Mária oktatási bizottság tagja, Benczéné Somogyi Éva 

ÁMK igazgató, Varga Ferencné ÁMK gazdasági vezetője, Muskovits István díszpolgár, Tóth 

Zoltán Dégi SE. Elnöke, Kokas Krisztina Gyermekotthon hálózat vezetője, Lázár Melinda 

Búzavirág Népdalkör vezetője, Imre Bálint református esperes, Marekkel Tibor Polgárőrség 

vezetője, Aranyosiné dr. Reich Anna ügyvéd, Nagy Balázsné jegyzőkönyvvezető. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert 7 főből 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  

A polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A képviselő-testület 

Ember Kinga és Mészárosné Deres Tímea képviselőket jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítésre. 

 

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A testület az alábbi napirendet fogadta el: 

 

N a p i r e n d: 

 

1./ ÁMK gazdasági önállóságának megszüntetése, alapító okirat módosítása. 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Sodexo Kft.-vel kötött szerződés felülvizsgálata, óvodai konyha továbbüzemeltetése. 

     Előadó: polgármester 

 

3./ 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv. 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Könyvvizsgálói feladatra pályázat kiírása. 

     Előadó: polgármester 

 

5./ Polgármester költségátalánya. 

     Előadó: pénzügyi bizottság elnöke 

 

6./ Képviselői tiszteletdíjak összegéről tájékoztatás. 

     Előadó: jegyző 
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7./ Tűzoltószertár földterületének tulajdonjogi rendezése 

      Előadó: polgármester 

 

8./. Iskola fűtéskorszerűsítési szerződésének felülvizsgálata (ÖKOMORV Kft.) 

      Előadó: polgármester 

 

9./ Bejelentések. 

 

 

 

1. Napirendi pont 

ÁMK gazdasági önállóságának megszüntetése, alapító okirat módosítása. 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Ember Kinga a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a bizottságok megtárgyalták a napirendi 

pontot, javasolják a képviselő-testületnek az ÁMK gazdasági önállóságának megszüntetését 

2010. november 15.-től, két fő dolgozó átvételével. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 

javasolta az APEH-al való egyeztetést ez ügyben, mert volt rá példa, hogy más településen is 

megtörtént a gazdálkodás kiszervezése és adózási szempontból az önkormányzatot nem 

tekintette jogutódnak, ezzel 5-6 millió Ft-os kár érte őket. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki azzal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 100/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Általános Művelődési Központ gazdasági önállóságát 2010. november 

15.-től megszünteti, 2010. november 16.-tól önállóan működő 

költségvetési szerv. Ezzel egyidejűleg az Általános Művelődési Központ 

adószámát megszünteti. 

A testület a gazdasági önállóság megszűnésével két fő közalkalmazott 

továbbfoglalkoztatását vállalja, amennyiben a munkavállalók ehhez 

hozzájárulnak.  

 

Határidő:  2010. november 15. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 
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- Alapító okirat módosítása 

 

Ember Kinga: A bizottságok javasolják az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki azzal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 101/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 

Központ Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának 

törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar 

Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 

 

Határidő: 2010. november 12. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

2./ Napirendi pont 

Sodexo Kft.-vel kötött szerződés felülvizsgálata, óvodai konyha továbbüzemeltetése. 

Előadó: polgármester 

 

Ember Kinga: A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az óvodai konyha 

visszavételét 2010. december 1.-től, valamint a Sodexo felé fennálló tartozás havi 750 ezer Ft-

ban történő átutalását. 

 

Gárdonyi Sándorné: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Sodexo Kft. felé fennálló térítési díj 

hátralékról, és a jelenleg hatályos térítési díjak összegéről. Sok gyermek részesül rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban, akiknek az étkezési térítési díját az önkormányzat állja. A 

térítési díjként csak az élelmezési nyersanyagköltséget lehet elkérni. Számítást végeztünk arra 

vonatkozóan, ha az önkormányzat visszaveszi a konyha működtetését, akkor a jelenlegi évi 

kb. 19 millió forintról kb. 10 millió forintra csökken a működtetés költsége. 

A Sodexo Kft.-nek a fennálló tartozásunkban havi 750 ezer forint átutalását javasolta a 

Pénzügyi Bizottság, mely az iskolába befolyt étkezési térítési díjakból és az étkeztetésre 

kapott állami támogatásból egyenlítenénk ki. A konyha üzemeltetését 2010. december 1.-től 

vennénk vissza. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a Sodexo Kft. részére a havi 750 

ezer forint átutalásával és a konyha 2010. december 1.-től történő visszavételével egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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Dég község Önkormányzatának 102/2010. (XI. 4.) számú határozata 
 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Sodexo Magyarország Kft-vel az óvodai konyha üzemeltetésére kötött 

szerződést 2010. november 30.-ával felmondja. 

A Sodexo felé fennálló tartozást úgy kívánja rendezni, hogy 2010. 

decembertől havi 750.000,-Ft-ot utal át fél éven keresztül. Az időpont 

után a törlesztés újratárgyalásra kerül. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás– mely a jegyzőkönyv 

elválaszthatatlan részét képezi – aláírására. 

 

Határidő:  2010. november 30. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont 

2011. évi belső ellenőrzési ütemterv. 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat csatolva) 

 

Ember Kinga: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, s javasolja a képviselő-testületnek 

elfogadásra. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, a határozati javaslatot, aki azzal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 103/2010. (XI. 4.) számú határozata 
 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§. (6) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva a 2011. évi belső ellenőrzési tervet az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. 2010. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése 

2. Szabályzatok ellenőrzése 

3. közbeszerzési eljárások, kapcsolódó adatszolgáltatások 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Mezőföldi Többcélú 

Kistérségi Társulás Elnökének jelezze Dég Község Önkormányzatának 

2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési igényét, kérje a testület által 

jóváhagyott ellenőrzési tervnek a Társulás 2011. évi ellenőrzési tervében 

való beépítését. 

 

Határidő:  2010. november 12. 
 

Felelős:   Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 
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4./ Napirendi pont 

Könyvvizsgálói feladatra pályázat kiírása. 

Előadó: polgármester 

 

( Előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a szerződéskötés időpontja 2011. január 20, és a szerződés teljesítése 

2011. április 15., aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 104/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 

intézményei 2010. évi beszámolójának könyvvizsgálatára pályázatot ír 

ki. 

A pályázati kiírásnak (amely a határozat elválaszthatatlan részét képezi) 

tartalmaznia kell a munka kezdésére és befejezésére vonatkozó határidőt. 

A pályázat kiírását a Fejér Megyei Hírlapban és az önkormányzat 

honlapján is közzé teszi. 

A képviselő-testület a pályázatok elbírálását a polgármesterre bízza. 

A könyvvizsgáló díját a 2011. évi költségvetésben tervezni kell. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtására a 

pályázat kiírásáról és elbírálásáról gondoskodjon, a szerződést kösse 

meg. 

 

Határidő:  2010. november 30. kiírásra 

2010. december 30. benyújtás határideje 

2011. január 20. szerződéskötésre 

2011. április 15. szerződés teljesítésre 

 

Felelős:   Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

 

5./ Napirendi pont 

Polgármester költségátalánya. 

Előadó: pénzügyi bizottság elnöke 

 

( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Ember Kinga: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a polgármester 

költségátalányának összegét a mindenkori illetménye 30 %-ában meghatározni. 

 

Gárdonyi Sándorné: Bejelenti személyes érintettségét. 
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László Péter alpolgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy Gárdonyi Sándorné 

polgármestert személyes érintettség miatt a döntéshozatalból kizárjuk, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 105/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§. (2) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva Gárdonyi Sándorné polgármestert a 

költségátalánya megállapításával kapcsolatos határozathozatalból - 

személyi érintettség miatt – kizárja. 

 

László Péter alpolgármester szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslattal egyetért, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a polgármester költségátalányának összegét a mindenkori illetménye 30 

%-ának megfelelő összegben, 2010. november hónapban bruttó 96.630,-Ft-ban, 2010. 

december 1. napjától havonta bruttó 106.800,-Ft-ban határozza meg, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 106/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény. 18. § (2) bekezdése 

alapján - úgy döntött, hogy Gárdonyi Sándorné főállású polgármester 

részére a megállapítás napjától (2010. november 4.-től), a polgármesteri 

tisztsége ellátásával összefüggő költségek megtérítésére költségátalányt 

állapít meg a mindenkori illetménye 30 %-ának megfelelő összegben. 

A költségátalány összege 2010. november hónapban bruttó 96.630,-Ft, 

2010. december 1. napjától havonta bruttó 106.800,-Ft. 

 

 

 

6./ Napirendi pont 

Képviselői tiszteletdíjak összegéről tájékoztatás. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Ember Kinga Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe 

véve nem javasolja a tiszteletdíjak megállapítását. 
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7./ Napirendi pont 

Tűzoltószertár földterületének tulajdonjogi rendezése 

Előadó: polgármester 

 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki azzal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 107/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság 

Mezőgazdasági Szövetkezet (címe: 8135 Dég, Szabadság tér 12.) mint 

tulajdonos felajánlását, mely szerint a dégi 43/6 hrsz.-u (területe: 180 m2, 

művelési ág: kivett gazdasági épület udvar, tulajdoni arány: 1/1) ingatlan 

tulajdonjogát térítésmentesen átengedi az önkormányzat javára, ezennel 

elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

Határidő: 2010. november 15. 

 

 

8./ Napirendi pont 

Iskola fűtéskorszerűsítési szerződésének felülvizsgálata (ÖKOMORV Kft.) 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Aranyosiné dr. Reich Anna: Nem látom az előzményeket az anyagban pl: képviselő-testületi 

határozatok, döntések, tárgyalások, igénybejelentés az intézmény részéről. Az első 

dokumentum az ÖKOMORV Kft. 2009. márciusban kelt levele, melyben ajánlotta a kazánok 

megvételét kedvező konstrukcióban. Megkezdődtek a tárgyalások és egyszerű közbeszerzési 

eljárásra nyílt lehetőség, mely három vállalkozó részére lett kiküldve, köztük az ÖKOMORV 

Kft. 

Az ajánlattételi felhívást ismerteti. A cégek megtették ajánlatukat és az ÖKOMORV Kft. 

nyert, mivel az ő ajánlatuk volt a legkedvezőbb. Ezután sor került a szerződés megkötésére és 

bankgarancia nyújt biztosítékot a vállalkozói díj kiegyenlítésére. A közbeszerzési ajánlattól ez 

jelentősen eltér. A szerződés kikötési érvényességére milyen hatással van, arra nem tud 

válaszolni. 

A bankgarancia részletesen leírásra került a szerződésben, valamint az is, hogy ki az a 

személy, akivel erről egyeztetni kell.  
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Megkezdődött a vállalkozási szerződés teljesítése és az önkormányzat vásárolt 40 tonna pellet 

fűtőanyagot, egy részét az ÖKOMORV Kft tárolta, a másik része leszállításra került. Két 

különböző sorszámú számla van, és mindegyik 40 tonna fűtőanyag kiszámlázásáról készült. 

A kazánok leszállításra kerültek, majd a szerződésmódosításra került, és a közbeszerzési 

kiírástól még inkább eltért. Bankgaranciát nem kapott az önkormányzat, helyette a 

szerződésben a faktorálás lett beleépítve. Ez azt jelenti, hogy van egy követelésem, azt 

valakire engedményezem, megkapom érte az összeget, ami jóval kevesebb, mint amennyit 

kaphatott volna, de a pénzhez hozzájut. 

Mivel nem kapott az önkormányzat bankgaranciát, valószínűleg arra gondoltak, hogy a 

Regionális Fejlesztési Vállalat átvállalja az önkormányzat tartozását, erre vonatkozó iratot 

nem talált az anyagban. A képviselő-testület azonban nem járult hozzá az RVF. Nyrt. tartozás 

átvállalásához. 

Módosították a kifizetések határidejét a szerződésben, és 2009. évben 2 millió forint 

átutalásáról rendelkeztek, mely a közbeszerzéstől jelentősen eltér, ütközik a közbeszerzési 

kiírással. A faktorálásra sem került sor, ezért a vállalkozó állandó levelezésben állt az 

önkormányzattal, nem látta a vállalkozó díjának megtérülését. A vállalkozó egy olyan feltétel 

teljesülését várta el az önkormányzattól, ami a szerződésben szerepelt, de az önkormányzat 

nem teljesítette. A vállalkozó tulajdonjog fenntartást kötött ki a kazánokra, és joga volt a 

működő-képességet biztosító részeket leszerelje. 

A levelezés során nem jutottak megegyezésre. A megbízott ügyvéd benyújtotta a bíróságra a 

keresetet, ami véleményem szerint teljesen megalapozatlan. A keresetet a bíróság elutasította, 

mert az ügyvéd nem csatolta a megbízólevelét. 

Ismerteti a beadvány tartalmát. 

Véleményem szerint a felek kölcsönös szerződésszegésben vannak, javasolom a peren kívüli 

megegyezést, mert az anyag hiányos. Javasolom, hogy a volt polgármester asszonyt és az 

ÖKOMORV Kft. vezetőjét meghívni és egyeztetni, nagyon sok kérdés merül fel az ügyben. 

Mindkét félnek érdeke, hogy a megbeszélésen részt vegyenek. 

 

A felelősség kérdésével most ne foglalkozzon a képviselő-testület, a korrupció kérdésében a 

későbbiek során az önkormányzat megteheti a bűntető feljelentést. 

A felelősség megoszlik a képviselő-testületi döntéseknél, ebben az ügyben is mindenről 

döntés született. Azt, hogy a döntés, hogy lett előkészítve, ki mit mondott, azt nem tudom 

megmondani. 

 

A vállalkozó sem járt el korrekt módon, ő ajánlotta magát, neki előnyös lett volna a szerződés. 

László Péter kérdésére válaszolja, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint 40 tonna 

fűtőanyag került megvásárlásra, de azt a Kft. tovább tárolja, majd először 8, utána 14 tonnát 

leszállítottak. 

Szabadi Attila kérdésére válaszolja, azt nem tudja megmondani, hogy a számla kiegyenlítésre 

került-e, a szerződést a polgármester asszony írta alá. 

 

Gárdonyi Sándorné: Javasolja az ügyvédnőt megbízni, hogy hívja meg levél útján a volt 

polgármester asszonyt és a Kft. vezetőjét. Ha peren kívül nem tudunk megegyezni, akkor 

javasolja bírósági keresetet beadni. 

Megkeresett a Kft. ügyvezetője és felajánlotta, hogy a kazánok árát több millió forinttal tudja 

csökkenteni. 

 

Szabadi Attila: Javasolom dr. Pintér György ügyvédnek kifizetett ügyvédi díj 

visszaigénylését. 
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Aranyosiné dr. Reich Anna: Megkeresem a Takarékszövetkezeti Bankot a bankgarancia 

végett és az RVF. Nyrt.-t is, és az önkormányzat pozícióját tisztázni kell. 

 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy Aranyosiné dr. 

Reich Anna ügyvédnőt bízzuk meg az ÖKOMORV Kereskedelmi Kft-vel az iskolánál és az 

óvodánál végzett fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos jogviták ellátására 10.000,-Ft+ÁFA 

óradíjért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 108/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Aranyosiné dr. 

Reich Anna ügyvédet az ÖKOMORV Kereskedelmi Kft.-vel a 2009. 

május 18. napján pellet tüzelésű kazánok beépítésével megvalósuló 

fűtéskorszerűsítésre vonatkozó vállalkozási szerződést érintő jogvitával 

kapcsolatos ügyvédi feladatok ellátására. 

 

A megbízó 10.000,-Ft+ÁFA/óra megbízási díjat fizet a megbízott 

részére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés – mely a 

jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi – aláírására. 

 

 

Határidő:  2010. november 15. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

 

9./Napirendi pont 

Bejelentések 

 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester megköszöni a polgárőrök 2010. november 1.-én végzett 

munkáját. 

 

- Vízelvezetés iránti kérelem 

 

Gárdonyi Sándorné: Ismerteti Lorbert Péter és Magasföldi Miklós Széchenyi u. lakosok 

vízelvezetési kérelmét.  

A lakók panasza jogos, az intézkedést megkezdtük. Az orvosi rendelőnél a melléképületek 

elbontásra kerülnek, ebből az építőanyagot felhasználva szikkasztót kiépítjük, melyben a 

csapadékvíz elvezetésre kerül. 
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 -Partfal részleges helyreállítása 

 

Gárdonyi Sándorné: Tájékoztatja a testületet, hogy a partfal leszakadt része helyreállításra 

került, melyben Szabadi Attila képviselő segített, a cementet az önkormányzat vette és a 

közcélú munkások építették meg. 

 

-Fahíd felújítása 

 

Gárdonyi Sándorné ismerteti a lakossági bejelentést a Táncsics utcát a Széchenyi utcával 

összekötő fahíd rossz állapotára vonatkozóan. 

Felmértük az anyagigényét, mely kb. 100 ezer forintot tesz ki. Paksi Zoltán helyi vállalkozó 

felajánlotta a híd megépítését, melyhez az önkormányzatnak a faanyagot kell biztosítania. A 

faanyag, mely már kivágásra került, tolvajok ellopták, ezért az erdésszel felvettük a 

kapcsolatot és kértük a segítségét a fa biztosításában, választ még nem kaptunk. A hidat még a 

tél beállta előtt meg kell javítani, mert nagyon balesetveszélyes. 

 

Tatár Tiborné: A református temetőnél lévő átjáró rossz állapotban van. Kéri, ha marad 

faanyag, azt is javítsák meg. 

 

- Lakossági kérelem a partfal felújításával kapcsolatban 

 

 

Gárdonyi Sándorné: Ismerteti Rohonczi Tamás és Rohonczi Attila kérelmét, melyben kérik a 

házuk alatt lévő kőfal helyreállítását. 

A Területfejlesztési Tanáccsal felvettük a kapcsolatot, pályázatot kívánunk beadni, mind a 

partfal, mind a fahíd felújítására. Ha a pályázaton nem nyerünk, akkor is mindenképp meg 

kell javítanunk. 

 

  -E.ON által végzett gallyazás 

 

Gárdonyi Sándorné: Az E.ON felajánlotta, hogy ingyen elvégzi a fák gallyazását, kivágását, 

mivel már az elmúlt években többször előfordult áramszünet a magasra nőtt fák miatt. Ha ezt 

nem fogadtuk volna el, akkor minden érintett lakóval megállapodást kellett volna kötni, és a 

lakók feladata lett volna a munka elvégzése. 

A gallyazás, favágás keretében kivágásra kerültek a patak partján lévő nyárfák is, melyeket a 

helyi fatelep vesz meg. Ebből kb. 300-400 ezer forint bevétele lesz az önkormányzatnak. 

 

 

- Csatorna beruházás 

 

Gárdonyi Sándorné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beruházással kapcsolatos 

közbeszerzési pályázat kiírása megtörtént, melynek benyújtási határideje 2010. november 5. 

2010. november 10.-én kerülnek felbontásra a beadott pályázatok borítékai. Az 

ingatlanonkénti érdekeltségi hozzájárulás összege 200 ezer forint. A lakosságnak még mindig 

lehetőség van a lakáskassza megkötésére. A beruházás hamarosan megkezdődik, és az 

önkormányzatnak utalnia kell a megfelelő összeget. A beruházás költsége összesen 2,734 

milliárd Ft, az első közbeszerzési pályázat döntése megtörtént, ami 45 millió forint volt, mely 

a pályázatírás, tervezés, lőszermentesítés, értékbecslés költségét foglalta magába. A 2. forduló 

összege 2,689 milliárd forint, az elnyert pályázat összege erre 2,248 milliárd forint, az önrész 

mértéke 441 millió forint, melyből a lakosságnak - Lajoskomárom és Dég lakossága 
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együttesen - 350 millió forintot kell befizetnie. Koncessziós pályázat került kiírásra, mely azt 

jelenti, hogy a kivitelező és az üzemeltető vállalja a rendszer működtetését 25 évig. Az a 

beruházó, aki elnyeri ezt a pályázatot, előre be kell fizetnie 91 millió forintot. 

 

 

 Piverone partnertelepüléssel kapcsolat újrafelvétele 

 

Gárdonyi Sándorné: A partnertelepüléstől ajándékcsomagot kaptunk, újra fel szeretnénk venni 

a kapcsolatot Piveroneval. 

 

Verebics Géza ismerteti a partnerkapcsolat előzményeit. 

 

Gárdonyi Sándorné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2011. évben tervezzük a 

medvehagyma fesztivál megszervezését. A kistérséggel és a Műemlékek Állami 

Gondnokságával már felvettük a kapcsolatot és a segítségüket kértük. Erre a rendezvényre 

szeretnénk meghívni a partnertelepülést is. 

 

 

- Hulladékudvar közműellátottsága 

 

Gárdonyi Sándorné: A hulladékudvarban nincs fűtés, világítás és vízszolgáltatás sem. 

Levélben megkerestem a Vertikál Zrt.-t ennek megoldása érdekében. A hulladékszállítás jövő 

évre tervezett díjairól már megküldte a tervezetet, azok nagyon magasak. Mezőszilas, 

Mezőkomárom, Szabadhídvég, Lajoskomárom polgármestereivel egyeztetünk, nem tartjuk 

reálisnak ezeket a díjakat. 

Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy a hulladékudvar az önkormányzat tulajdona, és a 

Vertikál Zrt. működteti.  

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Az önkormányzat nem tudja ellátni ezt a feladatot, ezért végzi a 

VERTIKÁL. 

 

Szabadi Attila: Kéri utánanézni, kinek a kötelezettsége a hulladékudvar működtetése, meg 

kell nézni, mi szerepel a szerződésben. 

 

Gárdonyi Sándorné: A szerződésben nem szerepel a szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

- Vörös iszap áldozatai részére adományok elszállítása 

 

 

Gárdonyi Sándorné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vörös iszap áldozatai részére 

176 ezer forint gyűlt össze és tartós élelmiszer, tanszerek, tisztítószerek, ruhaneműk. Az 

adományt az alpolgármester, a Vöröskereszt elnöke, Imre János helyi vállalkozó szállították 

Kolontár településre. 

 

 

- Közalapítvány létrehozása 

 

Gárdonyi Sándorné: A lakosság köréből többen megkerestek, főleg idősebb személyek azzal a 

problémával, hogy nem tudják a kertjüket gondozni. 



 12 

Kérték a közcélú munkások segítséget a fűnyírásban, kaszálásban. Az önkormányzatnak nincs 

lehetősége, hogy ezekről a munkákról számlát adjon. A környező településeken működnek az 

önkormányzat által működtetett közalapítványok, melynek számlájára be lehet fizetni a 

munkadíjakat. Az alapítványok közhasznú tevékenységet folytatnak, a befizetett összeg az 

adóból leírható, pályázaton is indulhat. 

Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy a cégbírósági bejegyzés minimális költségbe kerül 

és egy bizonyos összeggel kell elindítani, működési költsége nincs. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Közalapítvány létrehozására már nincs lehetőség, csak alapítványt 

lehet létrehozni. 

 

Kokas Krisztina: Dégi Önművelődési Egyesület keretében is meg lehetne ezt a feladatot 

valósítani.  

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki az alapítvány létrehozásával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 109/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

szándékában áll alapítványt létrehozni a köztisztasági, környezetvédelmi 

feladatok megvalósítása céljából. 

 

 

- Tűzifa kiosztása 

 

Gárdonyi Sándorné: Nagyon sok igény van a tűzifára, kéri a szociális bizottságot annak 

kiosztására. 

 

 

- Dégi Híradó újraindítása 

 

 

Gárdonyi Sándorné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 800 db-ra kértem árkalkulációt a 

pécsi nyomdától. Az újság nyomtatási költsége 100,-Ft/áfa/db, négy színes és négy fekete-

fehér oldalt tartalmazna. A terjesztését a CBA vállalja, 150-200 Ft-ot kérhetünk darabjáért, 

ennek a bevétele is a közalapítvány bevételébe mehetne. 

 

Szabadi Attila: Javasolja, hogy a többi üzletet is kérdezzük meg, kívánják e árusítani. 

 

 

 -Lakbérrendelet módosítása 

 

Ember Kinga: A Pénzügyi Bizottság javasolja, aki nem munkakörhöz kötötten lakik a 

szolgálati lakásokban, azoknak a lakbére havi 20.000,-Ft-ra emelkedjen. A háziorvosi lakás 

bérleti díjának emelését is tervezi a bizottság, melynek mértékében még nem született 

javaslat. 
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- Volt polgármester szabadságmegváltása. 

 

 

Gárdonyi Sándorné: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint nem áll 

módunkban a volt polgármester asszonynak a szabadságát kifizetni. A jelenléti ívet nem 

vezette, sokat volt távol és a szabadságát nem íratta ki.  

 

Ember Kinga: A szabadságának költsége kb. 400 ezer forint összeg. 

 

 

- Polgárőrök részére helyiség biztosítása 

 

Gárdonyi Sándorné: A polgárőrök megkerestek és kérték, hogy lehetőség esetén az üléseik 

megtartásához helyiséget biztosítsunk. A könyvtárban tudunk megfelelő helyiséget és 

szekrényt biztosítani. 

 

 

- Kastély területén parkoló biztosítása 

 

 

Gárdonyi Sándorné: A kastély eddig parkoló részét lezárták, és nincs biztosítva megfelelő 

hely az autók parkolására. A kastélyba látogatók, valamint ha rendezvény kerül 

megszervezésre, az autókkal nem tudnak leparkírozni. Jövő héten tárgyalunk ez ügyben a 

Műemlékek Állami Gondnokságával. 

 

Verebics Géza: Az ozorai vár igazgatója lett a dégi kastély igazgatója, és az ő rendelkezése a 

parkoló megszüntetése. 

 

 

 Sportegyesület támogatása 

 

Gárdonyi Sándorné: A sportegyesület elnöke megkeresett és vázolta a rossz anyagi 

helyzetüket. Kéri a képviselő-testület tagjait és a lakosságot, hogy támogassák az egyesületet. 

A civil szervezeteket támogatni kell az elkövetkezendő években is, mert nagyon színvonalas 

műsort adnak a rendezvényeken. A közalapítványon keresztül ez is megoldható lenne. 

 

 

 Iskola helyiségeinek fűtésszabályozása. 

 

Gárdonyi Sándorné: Az iskola helyiségeinek fűtésszabályozása a következő napokban 

megoldásra kerül, a szükséges szabályozó készülék megvételre került. 

 

 

- Szeméttelepnél árok kiásása 

 

Gárdonyi Sándorné: Az árkolás folyamatban van. A közhasznú munkások részére 

szerszámokat kellett venni, mert nem volt megfelelő. 

 

Szabadi Attila: A partfal felújításánál is ez volt a gond. A szerszámokat nyilvántartásba kell 

venni, és reggelente szerszámkiadás, délután azoknak visszavétele történjen meg. 
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Gárdonyi Sándorné: Egyetért Szabadi Attila felvetésével. A leltár elkészítése után csak aláírás 

ellenében adható ki szerszám, a hiányt a dolgozónak kell megfizetni. 

 

 

- Október 23.-i ünnepség 

 

 

Gárdonyi Sándorné: Megköszöni a színvonalas műsor megszervezését. Nemzeti színű zászló 

nagyon kevés van, azokat pótolni kell. 

 

 

- Internet szolgálat átszervezése 

 

Gárdonyi Sándorné: Lajoskomáromban is lehetőség van internetvonal beköttetésére, 

kedvezőbb áron. 

 

Szabadi Attila: Kábeltévé társaságot meg kell keresni és ajánlatot kérni. 

 

 

- Hó tolás megszervezése 

 

Gárdonyi Sándorné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szabadság MgSz-t megkereste 

és bizonyos számú utca hó eltakarítását vállalta. Gázolajat kell az önkormányzatnak kifizetni, 

valamint Cserna Tibor, Deres János vállalkozó is segít. 

 

Szabadi Attila: Lak Zoltán és Baksa József is jelezte, hogy segítségünkre lesz a hó tolásban. 

Külterületi utakat és a kálozi utat is tisztítani kell. A kálozi út aszfalt részétől egy bizonyos 

távolság még az úthoz tartozik, de ezt a gazdák már el kezdték beszántani. 

 

Gárdonyi Sándorné: A kálozi út átadását tervezzük a közút felügyelőségnek. Már jelentkeztek 

úthibák, ezt jelenteni kell az építtetőnek. Egy bizonyos tömegű gépjárművek után úthasználati 

díj fizetése lenne indokolt. 

 

Ember Kinga: Úgy tudom a garancia már lejárt. 

 

László Péter: Tervet kell készíteni, alkalomra lebontva. 

 

Szabadi Attila Farkas Lászlóné kérdésére válaszolja, hogy a felező vonal felfestése nagyon 

bonyolult engedélyezési eljáráshoz kötött, és költséges. 

 

 

- Pénzügyi ellenőrzés kezdeményezése 

 

Szabadi Attila: Teljes pénzügyi ellenőrzést javasolom lefolytatni az önkormányzat és 

intézményei működésével kapcsolatban vagy külsős céggel, vagy a Pénzügyi Bizottság által. 

Egyúttal szeretném a megszűnt és a jelenleg még élő szerződéseket, beruházások kivitelezését 

is áttekintetni 2007 évig visszamenőleg. Erre azért lenne szükség, mert mint kiderült több 

kétséges szerződés került megkötésre az elmúlt években, ami hátrányosan érintette az 

önkormányzat működését és növelte az önkormányzat adósság állományát.  
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Másrészt az önkormányzat és intézményei dolgozóinak munkaszerződését, munkaköri leírását 

átnézni és megfelelő bérezések vizsgálatát. 

Az önkormányzatnál az önálló kifizetések megszüntetésére kerüljön sor. Fel kellene állítani 

egy szervezetet a polgármester asszony vezetésével, aki a kifizetéseket jóváhagyná. 

Szükséges a kontroll megtétele, a működést biztosítani kell, tudnunk kell, mi kerül kifizetésre. 

 

Ember Kinga: Az ÁMK-nál nincs betekintési joga a képviselő-testületnek a 

munkaszerződésekbe. 

 

Gárdonyi Sándorné: A közigazgatási hivatal képviselője jelenlétével került sor az átadás-

átvételre, melyben 107 millió Ft szerepel. Ez az összeg nem tartalmazza a szeptemberi 

étkezési térítési díjakat, ami 3 millió forint. és a 2009. évi számla összegét, ami 5 millió 

forintról szól. Növekedni fog az október havi étkezési térítési díj összegével is. 

2007-2010. évre megkaptam a belső ellenőrzési jegyzőkönyveket, melyben leírták már a 

problémákat, melyeket végre kellett volna hajtani. Az ÁMK társulása sem történt meg 

Mezőszilassal, aminek utána néztem. A mezőszilasi igazgató kérte a szükséges adatokat, 

melyeket nem kapott meg, ezért a társulás meghiúsult. A jegyzőkönyveket lefénymásoljuk a 

képviselő-testületi tagoknak. 

Az idősek napja 100 ezer forintba került, ami az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetére 

tekintettel nagy összeg. 

Javasolom adósságrendezési terv elkészítését, a kifizetetlen számlák összege is jelentős. 

Az iskola kifizetetlen számlája 33 millió forint, tartalmazza a Sodexo felé fennálló tartozást. 

Varga Ferencné tájékoztatása alapján az iskola alulfinanszírozott. 

Az önkormányzat kifizetetlen számláinak összege 35 millió forint, ebből 29 millió forint az 

ÖKOMORV Kft. felé fennálló tartozás. 

 

Szabadi Attila: A vizsgálat csak a szabálytalanságokra irányult, az indokoltságra nem. A 

kifizetés jogszerű volt, de nem biztos, hogy a valóságot tükrözi. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: 2010. június 30-i állapot alapján az iskola finanszírozása az egész évi 

előirányzathoz viszonyítva 48%-os volt. A belső ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek 

javaslatot tartalmaztak a polgármester és a jegyző felé. Nem akkora súlyosságú problémák 

voltak, amiket képviselő-testület elé kellett volna vinni, kivéve az ÁMK gazdasági 

önállóságának megszüntetése, melyet a testület ma tárgyalt. Ez a javaslatot az akkori 

képviselő-testület elé terjesztettük, mely alapján a mostani előterjesztés is elkészült. 

A belső ellenőrzési jegyzőkönyvekről minden évben összegző jelentést készítettünk a 

képviselő-testületi tagoknak, melyet a zárszámadás tárgyalásakor megkaptak. A kifizetéseket 

a pénzügyi előadó mindig egyeztette a polgármesterrel. 

 

Gárdonyi Sándorné: Szabadi Attila az elmúlt évek kifizetéseire gondolt. 

 

Ember Kinga: A kifizetések számlával alátámasztottak. 

 

Gárdonyi Sándorné: Nem javasolom külsős céget megbízni az ellenőrzéssel. Testületből egy 

bizottság álljon fel és ellenőrizze a bizonylatokat. 

 

Szabadi Attila: Azt kell megvizsgálni, hogy az dolgozók létszáma és az elvégzendő feladat 

arányba van-e? 
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A besorolásokat felül kell vizsgálni és az esetleges egyetemi végzettségű pedagógusoknak 

nem a végzettségüknek megfelelő besorolást, hanem a feladatkörükhöz igazodó besorolást 

kell adni. Ez más településeken is gyakorlat. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Mészárosné Deres Tímea kérdésére válaszolja, hogy az egyik iskolai 

karbantartó végezte volna az önkormányzatnál a számítógépek karbantartását, de ez nem 

valósult meg. 

Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott takarítónő 

egyben hivatalsegéd is.  

 

Szabadi Attila: Véleményem szerint nincs szükség a takarítónőre a hivatalban, mert az 

irodákat a köztisztviselők is ki tudják takarítani. 

 

Gárdonyi Sándorné: Javasolom, hogy a bizottságban Szabadi Attila, Ember Kinga, Boda 

Csaba és László Péter vegyen részt, ellenőrizzék le a 2007-2010. évek pénztári és banki 

bizonylatokat, valamint a szerződéseket. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 110/2010. (XI. 4.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi 

Bizottság alábbi tagjait:  

 Ember Kinga 

 Szabadi Attila 

 Boda Csaba képviselőket és László Péter alpolgármestert, hogy 

a Polgármesteri Hivatalnál és az Általános Művelődési Központnál a 

pénztári és banki bizonylatokat ellenőrizze 2007. január 1.-től 2010. 

október 31.-ig terjedő időszakra. 

 

Az ellenőrzés megállapításairól a képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Gárdonyi Sándorné ismerteti a Belügyminisztérium levelét.  

 

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, polgármester az ülés 18 óra 30 perckor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Gárdonyi Sándorné     Szanyi-Nagy Józsefné 

        polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

Ember Kinga      Mészárosné Deres Tímea 

    képviselő       képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítők 


