
Jegyzőkönyv 

 

 

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24.-én megtartott 16 

órakor kezdődő testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Gárdonyi Sándorné   polgármester  

László Péter    alpolgármester 

Boda Csaba   képviselő 

Ember Kinga    képviselő 

Mészárosné Deres Tímea képviselő 

Szabadi Attila   képviselő 

  Tatár Tiborné    képviselő 

 

 

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, Farkas Lászlóné szociális 

bizottság tagja, Nagy Miklósné szociális bizottság tagja, Tóth Lászlóné, Gárdonyiné Lakatos 

Tünde oktatási bizottság tagja, Vargáné Gárdonyi Mária oktatási bizottság tagja, Benczéné 

Somogyi Éva ÁMK igazgató, Tömör Attila Tűzoltó Egyesület elnöke, Imre Bálint református 

esperes, Tihanyiné Tóth Mária Műemlékek Nemzeti Gondnoksága képviselője, Alföldi Gábor 

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága képviselője, Nagy Balázsné jegyzőkönyvvezető. 

 

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

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

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

Szabadi Attila és Boda Csaba 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./ A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló helyi  

     rendelet alkotása. 

     Előadó: polgármester 

 

2./. Anya- és gyermekvédelmi tanácsadó áthelyezése. 

      Előadó: polgármester 

 

3./ Fenntartói nyilatkozat Bóbita egységes óvoda-bölcsőde referencia intézménnyé válásához. 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Közoktatási intézmény fenntartói társulás létrehozása. 

     Előadó: polgármester 

 

5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének rendezéséről szóló     

    4/2006.(III.1.) számú helyi rendelet felülvizsgálata. 

.   Előadó: polgármester 

 

6./ Bejelentések 
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1. Napirendi pont 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 

helyi rendelet alkotása. 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Alföldi Gábor: A rendelet megalkotásának célja, hogy a kastélypark egykori egységében 

helyreállítódjon, turisztikailag bejárható legyen. A jövőben ne fordulhasson elő a több száz 

éves fák engedély nélküli kivágása. Szeretnénk visszaállítani az ország talán egyik 

legjelentősebb angol kertjét. Ennek érdekében országos műemlékvédelem alá helyezték a 

parkot 2005.-ben, de ebben az esetben a helyi közösség nem szólhat bele, hogy mit tart jó 

iránynak, fejlesztésnek. Ha azonban helyi jelentőségű természetvédelmi terület az egész 

területre kiterjed, akkor lehetőség lesz arra, hogy az ott végzett tevékenységek, fejlesztések 

egységes koncepció mentén valósulhassanak meg. A jegyző természetvédelmi hatósággá 

válik és beleszólása lesz a folyamatokba. A rendelet szövegét összeállítottuk, műemléki 

védettséghez képest plusz terhet nem jelent, a tulajdonosok maradnak a terület kezelői, 

akiknek a feladata pl.: parlagfű mentesítés, madárpopuláció védelme. A pályázat előkészítése 

folyamatban van. 

László Péter kérdésére válaszolja, hogy a Vadex Zrt-vel közösen egy parkfelújítási pályázatot 

szeretnénk megpályázni, ez 212 millió forint. Hasonló pályázatot már nyertük a horgásztó 

helyreállítására.  

 

Tihanyiné Tóth Mária: A természeti védettség feltétele a pályázat beadásának. Mindenképpen 

le kell védeni a területet, emiatt azonban sürgőssé vált. A természeti védettség megvalósulása 

esetén az idős fákat nem lehet kivágni és nem szabad szennyezni a területet. 

 

Alföldi Gábor: Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy a fenntartási költség, a jó 

karbantartás kötelezettsége továbbra is a tulajdonos feladata, mint eddig is. 

 

Tihanyiné Tóth Mária: A pályázat elnyerése esetén a Vadex Zrt-nek és a Műemlékvédelmi 

Hivatalnak kell vállalnia a projekt terület későbbi fenntartását. 

 

Alföldi Gábor: Ha a későbbiek során magánterületekre is kiterjed a munka, akkor a 

tulajdonosokkal kell egyeztetni. 

 

Gárdonyi Sándorné: A védettséget be kell jegyeztetni a Földhivatalnál, ami helyrajzi 

számonként 6.600,-Ft- ba kerül. Az önkormányzat nem tudja ezt vállalni. 

 

Tihanyiné Tóth Mária: A székesfehérvári kirendeltséggel egyeztettem, ők javasoltak egy 

kérelem megírását. A Vagyonkezelő Zrt-nek kell beadni a kérelmet, mert nekik ingyenes. A 

kérelmet megírtuk, de szükséges még a rendelet csatolása. 

 

Alföldi Gábor: Szanyi-Nagy Józsefné kérdésére válaszolja, hogy a pályázat benyújtásának 

határideje 2010. december 10.-e. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Tájékoztatja a képviselő-testületet a védetté nyilvánítás jogszabályi 

hátteréről, mely szerint az első lépés a működési területe alapján érintette nemzeti park 

igazgatóság megkeresése a védetté nyilvánítás szakmai indokoltságát megalapozó iratok 

megküldésével.  
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Az igazgatóság a nyilatkozatát a természetvédelemért felelős miniszter állásfoglalása alapján 

60 napon belül köteles megadni. Az igazgatósági állásfoglalás alapján nem indokolt a terület 

országos jelentőségű védettsége, így az előkészítést végző jegyzőnek vannak további feladatai 

ezzel kapcsolatban. Egyeztető megbeszélés tartása az érintettekkel, a tárgyalásról 

jegyzőkönyv felvétele. Ezt követi a rendelet alkotása. A védett természeti területet táblával 

kell megjelölni, a védettség tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A terület 

védettsége nem a földhivatali bejegyzéssel kezdődik, hanem a védetté nyilvánító jogszabály 

hatályba lépésével. A jogszabály előírja, hogy a rendeletnek mit kell tartalmazni. A rendelet 

mellékletét képezi a kezelési terv, melyet megkeresés esetén a nemzeti park igazgatóság 

szakmai szempont alapján véleményezi. Lehetőség van külső szakértő igénybevételére. 

A védetté nyilvánítandó területet azonosítani kell a földhivatali kataszteri térképen, és az 

ingatlan-nyilvántartásból ki kell gyűjteni az érintett inatlanok adatait, melynek költsége 

jelentős összegű lehet. 

 

Alföldi Gábor: Minden telek a 2005. évi miniszteri rendeletből került kigyűjtésre, azóta 

néhány teleknek helyrajzi száma megváltozott, ezt naprakésszé kell tenni, hogy a rendeletben 

helyesen szerepeljen. Felajánlja a segítségét a Földhivatallal történő egyeztetésben. 

 

Gárdonyi Sándorné: Az önkormányzat nem zárkózik el a helyi védettség kiterjesztésétől, de a 

pályázat benyújtásáig már nagyon kevés idő áll rendelkezésre, hogy a jogszabályi előírások 

betartásával ezt végig tudjuk vinni. Javasolom, hogy most csak az erdő területére terjesszük ki 

a védettséget, a későbbiekben lehet azt bővíteni. Nem látom megvalósíthatónak, hogy az 

összes ingatlantulajdonossal egyeztetőtárgyalást tudjunk lefolytatni a pályázat beadásának 

határidejéig. 

 

Alföldi Gábor: A Pihenőpark sorsába akkor tud beleszólni az önkormányzat, ha helyi védelem 

alatt áll. A helyi védettség bejegyeztetése a jegyző feladata, de határidőt erre nem szab meg a 

jogszabály. Az idei évben Dég a negyedik település, ahol egységesítjük a helyi természeti 

védettséget pályázat benyújtása miatt, ahol hasonló számú telek került helyi védelem alá. 

Ezeken a településeken nem okozott problémát. A testület által elfogadott rendeletet célszerű 

a faliújságon kifüggesztve tartani, az építési hatóság, valamint a műemlékvédelem részére 

megküldeni. 

 

Gárdonyi Sándorné: A rendelet akkor is hatályos lesz, ha bejegyzés nem történik meg. A 

problémás helyrajzi számok többsége a Pihenőfaluban található, ezekről a felszámoló biztos 

tudna segítséget adni. 

 

Tihanyiné Tóth Mária: Szabadi Attila felvetésére válaszolja, hogy sajnos a Műemlékek 

Nemzeti Gondnoksága sem tudja a költségeket átvállalni az önkormányzattól. Hivatalosan az 

önkormányzat kezdeményezheti a helyi védettség kibővítését, de most a mi érdekünk a 

pályázat benyújtása miatt. A földhivatali bejegyzés költségeit nem tudjuk a pályázati pénzből 

fedezni, mert nincs rá lehetőség. 

 

Alföldi Gábor: Önerő nélküli a pályázat, melynek anyagára fél évig kellett várni. Szabadi 

Attila felvetésére elmondja, hogy az önkormányzat az idegenforgalom fellendülése révén 

részesülhet a pályázatból. 

Ember Kinga kérdésére válaszolja, hogy ez év júliusában kezdték a pályázati anyagot 

előkészíteni. 
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Szanyi-Nagy Józsefné: A volt polgármester asszony 2010. augusztusában kereste meg a Duna 

Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot, az Igazgatóság szeptember elején a Vidékfejlesztési 

Minisztériumot a védetté nyilvánítás ügyében. Az Igazgatóság válasza postai úton október 4-i 

keltezéssel november 12-én érkezett meg.  

 

Gárdonyi Sándorné: Az a terület, melyre a helyi védettséget ki kellene terjeszteni, ingatlanok 

fekszenek, melyeket laknak. A törvény kimondja, hogy egyeztetni kell a tulajdonosokkal, 

ezért javasoltam most csak az erdő területére beadni a pályázatot. A következő fordulóra a 

Pihenőpark sorsa is rendeződik, és addig van időnk a törvény által előírt feladatokat 

elvégezni. 

 

Alföldi Gábor: Az önkormányzatnak van két természetvédelmi rendelete a helyi védettségről, 

mindkettő a kastélypark területére vonatkozik. Az egyik a Műemlékek Állami Gondnoksága 

által vagyonkezelt részre, a másik a Vadex Zrt. által kezelt ingatlanok egy részére vonatkozik. 

A grófi sírdomb, mely most önkormányzati tulajdon, kerüljön helyi védettség alá, hogy 

helyreállíthassuk. Jelenleg olyan területek maradnak ki a védettségből, melyek a fő részét 

érintenék a pályázatnak. Ismerteti, mely területekre kellene a helyi védettséget kiterjeszteni. 

 

László Péter: Az önkormányzatnak a törvény által előírt rendelkezéseket be kell tartania, a 

lakókkal egyeztetnünk kell.  

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy a kastélypark 

területén helyi jelentőségű védett természeti terület kerüljön kialakításra, elsősorban a Vadex 

Zrt. kezelésében lévő erdőterületen, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 119/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kérelme alapján szándékában áll a 

kastélypark területén helyi jelentőségű védett természeti területet 

kialakítani elsősorban a Vadex Zrt kezelésében lévő erdőterületre. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet készítse el, és a soron 

követő ülésre terjessze be. 

 

Határidő:  2010. november 30. 

 

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

Anya és gyermekvédelmi tanácsadó áthelyezése. 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Gárdonyi Sándorné: Az anya és gyermekvédelmi tanácsadó az orvosi rendelő 2. számú 

körzetének rendelőjében kerülne át, természetesen a háziorvosi rendeléssel eltérő időben. 

Indokoltnak tartom az áthelyezést, mivel így megszűnnének a rendelő közüzemi költségei. A 

védőnőt tájékoztattam az áthelyezés tervéről, aki egyetértett ezzel. A lakosság aláírásgyűjtést 

indított az áthelyezés ellen. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 120/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dég, Széchenyi u. 51. 

szám alatt lévő anya- és gyermekvédelmi tanácsadót 2011. év január 1. 

napjától a Kossuth Lajos u. 15. szám alatt lévő orvosi rendelő épületében 

- használaton kívüli helyiségek felhasználásával - működteti. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az áthelyezéssel kapcsolatos feladatok 

(egyeztetések, engedélyek, stb.) elvégzésére. 

 

Határidő: 2010. december 30. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont 

Fenntartói nyilatkozat Bóbita egységes óvoda-bölcsőde referencia intézménnyé 

válásához. 

Előadó polgármester 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat csatolva) 

 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Gárdonyi Sándorné kérdésére válaszolja, hogy az általános iskola 

referencia intézménnyé válásáról már a szeptember 13.-i ülésen döntött a képviselő-testület. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 121/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Általános 

Művelődési Központ BÓBITA Egységes Óvoda-bölcsőde referencia 

intézményi előminősítési eljárását. 

Az eljáráshoz kapcsolódó fenntartói nyilatkozathoz hozzájárulását adja, 

és felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2010. december 15. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont 

Közoktatási intézmény fenntartói társulás létrehozása. 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Gárdonyi Sándorné: A Mezőföldi Többcélú Kistérséghez társulna az általános iskola és az 

óvoda, melyről egy szándéknyilatkozatot kell a képviselő-testületnek hoznia.  

 

Szanyi-Nagy Józsefné: László Péter kérdésére válaszolja, a társulás Enying Város 

Önkormányzattal jönne létre. A kistérségi iroda vezetőjével beszélt, aki ezt a tájékoztatást 

adta. 

 

Gárdonyi Sándorné: Ezt tisztázni kell, mert úgy tudtam, hogy kistérséggel társulunk, nem a 

várossal. Lajoskomárom, Szabadhídvég, Mátyásdomb is társul, a társulással több állami 

normatívát kapnak az önkormányzatok. A tagintézmény vezetők továbbra is megmaradnak. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 122/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

szándékában áll társulásban működtetni az Általános Művelődési 

Központ Egységes Óvoda-Bölcsődéjét, valamint az általános iskolát oly 

módon, hogy a fenntartói jogát 2011. szeptember 1.-től átadja Enying 

Város Önkormányzatának Enying gesztorságával. 
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A tervezett döntéssel az Általános Művelődési Központ, mint többcélú 

intézmény megszűnne. 

 

 

Határidő: 2010. november 30. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

 

5./ Napirendi pont 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének rendezéséről szóló 

4/2006.(III.1.) számú helyi rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: jegyző 
 

(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Braun János: Tatár Tiborné kérdésére válaszolja, hogy a Bajcsy Zsilinszky utcai lakások 

komfort fokozata azért csak komfortos, mert helyiségenként külön fűtőberendezéssel fűtenek. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra tette fel, aki az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások lakbérének rendezéséről szóló rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2010. (XI. 30.) rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének rendezéséről  

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

6./ Napirendi pont 

Bejelentések. 

 

 

- Szakorvosi rendeléseknek hely biztosítása. 

 

Gárdonyi Sándorné: A testület felhatalmazását kérem, hogy a székesfehérvári kórházzal 

felvegyem a kapcsolatot annak érdekében, hogy az anya és gyermekvédelmi tanácsadó 

épületébe különböző szakorvosokat hívjunk.  

 

 

Az anya és gyermekvédelmi tanácsadó bezárását nem szívesen tesszük meg. Az épület 

nagyon szép és rendben tartott, de mindenhol a költségek csökkentését kell végrehajtanunk. 

Terveztük a könyvtár és művelődési ház áthelyezését az iskolába, de ezt nem valósítjuk meg.  
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 Riasztó berendezés és térfigyelő kamera felszerelése. 

 

Gárdonyi Sándorné: Betörés történt a kazánház épületébe, ahonnan egy fűkaszát vittek el. 

Javasolom, hogy riasztóval kell felszerelni mind a kazánház, mind a könyvtár épületét. 

A CBA területén lévő térfigyelő kamera felvételét visszanézve nem lehet megállapítani, ki 

lehet a tettes. Javasolom, hogy ezt a kamerát a CBA előtt lévő villanyoszlopra helyezzük át, 

ennek anyagi lehetőségét meg kell vizsgálni. 

A kamera felvételeit csak bűncselekmény esetén lehet visszanézni. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Jogi szempontból a térfigyelő kamera kihelyezését meg kell vizsgálni. 

Javasolom, hogy a képviselő-testület ebben a kérdésben egy szándéknyilatkozatot hozzon.  

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal egyetért, hogy 

szándéknyilatkozatot tegyünk térfigyelő kamera kihelyezéssel kapcsolatban, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 123/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

szándékában áll a Kossuth Lajos utcában, a CBA üzlet előtt lévő 

villanyoszlopra térfigyelő kamerát kihelyezni. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a térfigyelő kamera kihelyezésének 

lehetőségét törvényességi szempontból vizsgálja meg, és észrevételeiről, 

megállapításairól a képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Határidő:  2010. december 14. 

 

Felelős:  Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 

 

 

- Orvosi szolgálati lakás belső felújítási munkáiról megállapodás. 

 

    (Megállapodás-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Szabadi Attila: Javasolom leszabályozni a megállapodásban, hogy milyen ok miatti 

jogviszonymegszűnés esetén kell az önkormányzatnak vállalnia a fennmaradt felújítási 

költséget. Ha az orvos hibájából szűnik meg a jogviszony, akkor ne vállaljunk át 

kötelezettséget. 

A vállalkozó és a doktor úr megegyezett a felújítás költségéről, ami 1.087 270,-Ft 

A 3. pontot javasolom kivenni a tervezetből. 
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Szanyi-Nagy Józsefné: Ha egészségügyi okból szűnik meg a jogviszonya, nem lenne etikus 

vele szemben. Nem a felújítási munkák elvégzését követően kerül sor a lakásbérleti szerződés 

megkötésére, hanem amikor beköltözik a lakásba. 

 

Gárdonyi Sándorné: A doktor úr több vállalkozóval is tárgyalt. A felújítási költség magába 

foglalja a fürdőszoba felújítását, nappaliban és a konyhában történő járólap cserét, festés, 

anyagköltség, villanykapcsoló cserék. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a megállapodás tervezettel egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 124/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kocsiscsák Béla 

háziorvossal – orvosi lakás belső felújítási munkáival kapcsolatban – 

kötendő, jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodást jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2010. december 15. 

Felelős:   Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

Ember Kinga képviselő 18 óra 05 perckor távozott az ülésről. 

 

 

 - Önkormányzati energia megtakarítási pályázati anyag előkészítése  

 

Gárdonyi Sándorné: A mai napon sor került a kistérségi társulás pénzügyi bizottsági ülésére. 

A mezőkomáromi jegyző asszony javasolja a Komplex Energia Racionalizálásái Konzorcium 

céget, melynek tevékenységi köre az önkormányzati fűtéskorszerűsítés, hőenergia előállítás, 

villanyáram előállítás. Felajánlotta, hogy ingyen elkészíti a pályázatot. Lehetőség van 

nyílászárók cseréjére, tetőre napkollektort szerelni stb. Ehhez nagyon sürgősen adatot kell 

szolgáltatni, 2011. január 15.-e a beadási határidő. Kéri az ÁMK igazgató segítségét az 

adatszolgáltatásban. 

 

 

- Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatokra kötött megállapodás felülvizsgálata 

 

Gárdonyi Sándorné: Két szerződés él, ami munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatok 

ellátására vonatkozik. Felkértem, hogy havi 10.000,-Ft-ért lássa el ezt a feladatot. Somogyi 

József tájékoztatott, hogy nagyon sok társadalmi munkát végez az iskolának.  

Jelenleg havi 30.000,-Ft-ért végzi a tevékenységet, ebben sok szabályzatot készített és 

különböző feladatokat végzett el. Havi 10.000,-Ft-ért nem vállalja a munkát, havi 20.000,-Ft-

ért tudná ellátni a két intézményben ezt a feladatot. 

 

Benczéné Somogyi Éva: A jogszabály előírja, hogy a munkavédelmi feladatok elvégzésére 

milyen feltételekkel lehet alkalmazni szakembert, napi 1 órában. 
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A havi 30.000,-Ft díjban az összes szabályzatot elkészítette, frissítette. Ezen kívül nagyon sok 

esetben kellett hívnunk a villanyszerelési munkákra, amiért nem kellett fizetnünk, vagy csak a 

munkadíj töredékét. Véleményem szerint nem járnánk jobban, ha szerződést bontanánk. 

 

Szabadi Attila: Megkerestem egy céget ezzel kapcsolatban, és ott azt a tájékoztatást kaptam, 

hogy a munkavédelmi szabályzat nem kötelező, a hiánya miatt nem büntetnek, de ha van, 

akkor büntetnek a be nem tartása miatt. Most induló intézménynél 400 ezer forintért 

készítenék el, a továbbiakban csak alkalomszerűen végeznék el, melynek díjazása a 

kilométertől függ. Az intézményeknél évente egyszer kell oktatást tartani, kivétel a közhasznú 

dolgozók, motoros géppel dolgozók. A kiszabott díj az oktatott személyek számától független. 

A teljes villamoshálózat karbantartása esetén tartom aláírhatónak a szerződést Somogyi 

Józseffel. 

Az orvosi rendelőben 58 ezer fontért készítette el az érintésvédelmet, valamint a tavaly 

márciusi szerződéskötést megelőzően 60 ezer forintot kért a szabályzat elkészítéséért. 2010. 

március hónaptól él a havi 30.000,-Ft-os szerződés.  

 

Benczéné Somogyi Éva: Kockázatelemzést kell készíteni, mert ennek hiánya esetén bírságot 

kell fizetnünk, ami kb. 1 millió forint. Vegyi árú kockázatelemzési szabályzatot is kell 

készíteni, amit az ÁNTSZ kér. 

A tavalyi szerződéskötést megelőzően több céggel tárgyaltam, a környező településekről is 

kértem árajánlatot azért, hogy ne legyek támadható, mivel a testvéremről van szó. Ha jól 

emlékszem, ezt a munkát egy dunaújvárosi cég 500 ezer forintért vállalta volna el. 

 

Gárdonyi Sándorné: Mészárosné Deres Tímea kérdésére válaszolja, hogy eseti meghibásodás 

esetén villanyszerelőt kell hívni, a megállapodás ezt nem foglalja magába. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 

munkavédelmi feladatokra kötött megállapodásban megállapított havi 30.000,-Ft munkadíj 

helyett a két intézménynél együtt havi 20.000,-Ft munkadíj kerüljön megállapításra, az 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 125/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavédelmi, 

tűzvédelmi feladatoknak az önkormányzatnál és az ÁMK-nál történő 

ellátásáért 2010. december 1.-től havi bruttó 20.000,-Ft munkadíjat 

állapít meg. Amennyiben vállalkozó a megállapított díjat nem fogadja el, 

úgy a megállapodás megszüntetésre kerül az abban foglaltak szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyvhöz csatolt módosított vagy 

megszüntető megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2010. november 30. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 
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- Állami vagyon megszerzése. 

 

Gárdonyi Sándorné: Lehetőség nyílott a Dég, Hunyadi u. 5. szám alatt lévő ingatlan-

együttesen a 974. hrsz-ú állami vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzésére. Javasolom a 

testületnek, hogy ezen ingatlan igénylésével kapcsolatos dokumentumok benyújtásra 

kerüljenek. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a Dég, Hunyadi u. 5. szám alatt lévő 

ingatlan-együttesen, a 974. hrsz.-ú ingatlan ingyenes megszerzésével egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 126/2010. (XI. 24.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dég, 

Hunyadi utca 5. szám alatt lévő ingatlan-együttesen a 974. hrsz-ú állami 

tulajdonban lévő ingatlan ingyenes megszerzését igényli a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az igénylés benyújtására. 

 

Határidő:  2010. december 15. 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

- Iskolában ÁNTSZ ellenőrzésről tájékoztatás. 

 

Gárdonyi Sándorné: Az ÁNTSZ iskolába történt ellenőrzésről készült jegyzőkönyvét 

megkaptuk. Nagyon sok hiányosságot írtak le, ezért is tartom jónak, hogy a pályázatot 

benyújtsuk. 

 

 

- Tömör Attila megbízásának megszűntetése. 

 

Tömör Attila hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. 

 

Gárdonyi Sándorné: A művelődési házban ellátott tevékenységét nem tudjuk tovább 

finanszírozni az önkormányzat rossz anyagi helyzetére való tekintettel.  

A könyvtáros 2010. december 1.-től vállalta az ezzel járó feladatokat. A rendezvényeken 

továbbra is számítunk Tömör Attila segítségére. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: 2000-ben az illetékes minisztérium ellenőrizte a közművelődéssel 

kapcsolatos tevékenységet, szabályzatokat, rendeleteket. Ebben az évben tartották az 

utóellenőrzést, hogy pótoltuk-e a hiányosságokat, és javaslatokat fogalmaztak meg. A 

közművelődési jelentést a képviselő-testület majd tárgyalja. 2005. évben a közművelődési 

koncepciót is el kellett készíteni. Mivel 5 évre szólt, így újból el kell készíteni.  
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Mivel a jövőben a könyvtáros látja el a közművelődési feladatokat, az ő végzettsége nem 

megfelelő ehhez a feladathoz. 

 

 

- Ünnepi rendezvények szervezése. 

 

Gárdonyi Sándorné: A mikulás napi rendezvény december 6.-án kerül megrendezésre a 

Polgármesteri Hivatal udvarában. A karácsonyi ünnepséget az Oktatási,- Közművelődési és 

Sport Bizottság szervezi szintén a hivatal udvarában december 18.-án. Kéri a bizottság 

elnökét, hogy vegye fel a kapcsolatot az ÁMK igazgatójával, óvoda vezetőjével, Imre 

Bálintnéval a műsor megszervezése végett. 

 

 

 Fatelep működése. 

 

Mészárosné Deres Tímea: A tegnapi nap folyamán a fatelepen megbontották a rönkfalat, amit 

azért építettek évekkel ezelőtt, hogy védjen a zajhatástól. 

Kérem ennek a helyreállításában a polgármester segítségét. 

 

Gárdonyi Sándorné: A jövő hét végén tudok ebben az ügyben intézkedni. 

 

 

 - Óvodai konyha működése. 

 

Gárdonyi Sándorné: Megkértem Németh Sándorné élelmezésvezetőt, hogy keressen 

beszállítókat, szállítói szerződéseket, állítsa össze a nyersanyagnormát. Az anyagot a mai 

napon adta át nekem, amit idő hiányában nem tudtam áttanulmányozni. Kérem a 

jegyzőasszonyt, hogy ezt tegye meg. A szerződéseknél arra figyelni kell, hogy bármikor 

felbonthatók legyenek, ha az ár nem megfelelő. 

A konyhai dolgozók elfogadták a közalkalmazotti bérezést, és két közcélú munkást 

biztosítunk. 

 

Benczéné Somogyi Éva: Az átadásra a konyha raktárjából az élelmiszert felhasználjuk. A 

beszállítókkal tárgyalni kell az áruszállításról. A közhasznú dolgozóknak védőruhát kell 

biztosítani. 

 

Gárdonyi Sándorné: A védőruha költsége kb. 15.000,-Ft/fő  

 

Mészárosné Deres Tímea: Felajánlja, hogy Enyingen a munkaruházati üzletben megérdeklődi 

az árakat. 

 

 

 - Szilveszteri zeneszolgáltatás. 

 

Mészárosné Deres Tímea: A szilveszteri bál zeneszolgáltatására Őrsi István ajánlata volt a 

legkedvezőbb, 75 ezer forintért vállalta el, 20 órától hajnal 05 óráig szolgáltatja a zenét. 
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 Óvodai fűtés 

 

Farkas Lászlóné: Az óvoda fűtése nem megfelelő, gyakran van hideg az épületben, a gyerekek 

megfáznak. 

 

Gárdonyi Sándorné: Az óvoda fűtését leellenőrzőm, de október elején kértem az igazgatónőt, 

hogy a fűtéssel spóroljanak, mert nem tudjuk kifizetni. 

 

 

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 

munkáját. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Gárdonyi Sándorné     Szanyi-Nagy Józsefné 

       polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

Boda Csaba           Szabadi Attila 

  képviselő             képviselő 

             jegyzőkönyv hitelesítők 


