
Jegyzőkönyv 

 

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 30.-án megtartott 16 óra 

15 perckor kezdődő testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: László Péter    alpolgármester 

   Boda Csaba    képviselő 

 Ember Kinga    képviselő 

 Mészárosné Deres Tímea képviselő 

 Szabadi Attila   képviselő 

   Tatár Tiborné   képviselő 

 

Igazoltan távol: Gárdonyi Sándorné polgármester. 

 

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, Gárdonyiné Lakatos 

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

Somogyi Éva ÁMK igazgató, Erdélyiné Jámbor Rózsa óvoda vezető, Marekkel Tibor 

polgárőrség vezetője, Nagy Balázsné jegyzőkönyvvezető. 

Lakosság részéről: 1 fő. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester akadályoztatása miatt László Péter alpolgármester vezeti le 

az ülést. 

László Péter alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert 7 főből 5 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  

Az alpolgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A képviselő-testület 

Ember Kinga és Tatár Tiborné képviselőket jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítésre. 

 

Az alpolgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A testület az alábbi napirendet fogadta el: 

 

 

N a p i r e n d   e l ő t t: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

     Előadó: jegyző 

 

N a p i r e n d: 

 

1./ Munkaterv módosítása. 

     Előadó: jegyző 

 

2./ Tájékoztató a környezet állapotáról, környezetvédelmi helyzetről. 

     Előadó: jegyző 

 

3./. A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló helyi  

      rendelet alkotása. 

      Előadó: polgármester 
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4./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előadó: polgármester 

 

5./ Pedagógiai és Művelődési Program módosítása.  

     Előadó: jegyző 

 

6./ Arany János Tehetséggondozó Programban részvétel. 

     Előadó: jegyző 

 

7./ Bejelentések 

 

 

 

Napirend előtt: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

     Előadó: jegyző 

 

 

(Tájékoztató és előterjesztés csatolva) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

László Péter alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztéseket, aki azzal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Dég község Önkormányzatának 128/2010. (XI. 30.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű  

63/2010. (VIII. 10.) számú 

66/2010. (VIII. 31.) számú 

67/2010. (VIII. 31.) számú 

68/2010. (VIII. 31.) számú 

69/2010. (VIII. 31.) számú 

70/2010. (VIII. 31.) számú 

74/2010. (IX. 13.) számú 

75/2010. (IX. 13.) számú 

76/2010. (IX. 13.) számú 

78/2010. (IX. 13.) számú 

79/2010. (IX. 13.) számú 

80/2010. (IX. 13.) számú 
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82/2010. (X. 12.) számú 

90/2010. (X. 13.) számú 

92/2010. (X. 13.) számú 

95/2010. (X. 13.) számú 

108/2010. (XI. 4.) számú 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

1. Napirendi pont 

Munkaterv módosítása 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 129/2010. (XI. 30.) számú határozata 

 

 

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi 

munkatervét módosítva a novemberi ülés napirendi pontjai közül leveszi 

és a decemberi ülés napirendi pontja közé felveszi „Tájékoztató a 

költségvetési gazdálkodás III. negyedéves helyzetéről” valamint a „A 

2011. évi költségvetési koncepció” című előterjesztést. 

 

 

 

2./ Napirendi pont 

Tájékoztató a környezet állapotáról, környezetvédelmi helyzetről. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Jogszabály alapján a képviselő-testületnek minden évben meg kell 

tárgyalni. Határozathozatal mellőzésével fogadja el a képviselő-testület ezt a tájékoztatást. A 

tájékoztatóban beépítésre került a felmérésünk, melyet a kistérség kért.  

 

László Péter alpolgármester szavazásra tette fel, aki a környezet állapotáról, környezetvédelmi 

helyzetről szóló tájékoztatással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal - határozathozatal mellőzésével - a 

környezet állapotáról, környezetvédelmi helyzetről tájékoztatót elfogadja. 

 

 

3./ Napirendi pont 

A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló helyi 

rendelet alkotása. 

Előadó: polgármester 

 

 

László Péter: A 2010. november 24-i ülésen már tárgyalta a képviselő-testület és az a 

megállapodás született, hogy a Vadex Zrt. által kezelt területek védetté nyilvánításához 

járulunk hozzá. Az előterjesztett anyagból kitűnik, hogy az érintett területek közül egy 

ingatlan magántulajdonban van, ami az erdészházat jelenti. 

 

Szabadi Attila: Ebben a formában támogatom a rendelet elfogadását. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A védetté nyilvánítandó terület a Vadex Zrt. által kezelt erdő, a vízmű 

tulajdonát képező kút és az önkormányzat tulajdonú grófi temető részből áll. 

 

László Péter alpolgármester szavazásra tette fel, aki a helyi jelentőségű természeti területek és 

értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2010. (XI.30.) számú 

rendelete 

helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4./ Napirendi pont 

2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

 

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a létszámváltozások miatt kell a 

költségvetési rendeletet módosítani. A költségvetési rendelet záró rendelkezései közé 

javasolom beépíteni a vállalkozók kommunális adóra vonatkozó rendelkezés hatályon kívül 

helyezését 2011. január 1.-től, mivel törvénymódosítás megszüntette ezt az adónemet. Ennek 

összege 2.200,-Ft/fő volt. 

László Péter kérdésére válaszolja, hogy az ebből befolyt bevétel az önkormányzat bevétele 

volt, hogy mennyi bevételt jelentett, a legközelebbi testületi ülésen ismerteti. 
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László Péter alpolgármester szavazásra tette fel, aki 2010. évi költségvetési rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2010. (XII. 1.) számú 

rendelete 

az önkormányzat és intézményei 

2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.1.) számú rendelet módosításáról  

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5./ Napirendi pont 

Pedagógiai és Művelődési Program módosítása.  

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Tatár Tiborné: Az Oktatási,- Közművelődési és Sport Bizottság tagja ismerteti, hogy a 

bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, javasolja a képviselő-testületnek a Pedagógia és 

Művelődési Program módosításának elfogadását. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 130/2010. (XI. 30.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 

1993. évi LXIX. törvény 102.§. (2) bekezdés f.) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva az ÁMK pedagógiai-művelődési programjának 

módosítását jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézményvezetőt, és a 

záradékolt programot küldje meg az intézménynek. 

 

Határidő: 2010. december 15. 

 

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

Arany János Tehetséggondozó Programban részvétel. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Tatár Tiborné: Az Oktatási,- Közművelődési és Sport Bizottság tagja ismerteti, hogy a 

bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, javasolja a képviselő-testületnek Deres Nikolett 

tanuló elvi támogatását a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában való részvételében.  

 

László Péter alpolgármester szavazásra tette fel, aki támogatja Deres Nikolett Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvételét anyagi támogatás nélkül, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 131/2010. (XI. 30.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában való részvételre. 

Támogatja, hogy Deres Nikolett nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja 

neve: Sörös Mária) Dég település képviseletében részt vegyen a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában. 

 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 

tud nyújtani számára. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot - a határozattal együtt - 

határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére 

küldje meg. 

 

Határidő:  2010. december 10.  

 

Felelős:   Gárdonyi Sándorné polgármester 
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8./ Napirendi pont 

Bejelentések 

 

 

- Polgármesteri és képviselő tisztséggel való összeférhetetlenség. 

 

(Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Ismerteti a képviselői, polgármesteri tisztséggel kapcsolatos 

összeférhetetlenségi szabályokat. 

A polgármester asszony több gazdasági társaság Ellenőrző Bizottságának, valamint Felügyelő 

Bizottságának elnöke, melyek tekintetében nem áll fenn összeférhetetlenség, mivel nem az 

önkormányzat által alapított cégnél, illetve önkormányzati részesedéssel működő cégnél tölt 

be tisztséget. A polgármester kéri, hogy ezen tisztségek betöltéséhez a képviselő-testület 

járuljon hozzá. 

 

László Péter alpolgármester szavazásra teszi fel, aki hozzájárul, hogy a polgármester a 

felsorolt gazdasági társaságokban, illetve szövetkezetnél tisztséget töltsön be, kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

 

Dég község Önkormányzatának 132/2010. (XI. 30.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Gárdonyi Sándorné polgármester az UNIO ’03 szövetkezetnél, a Bozót-

Patak Vízi Társulat Ellenőrző Bizottságánál, a Pannon Búza Kft.-nél és 

az Olajos Napraforgó Kft.-nél Felügyelő Bizottságánál elnöki, a Kapitál 

Gabona Kft.-nél ügyvezetői tisztséget töltsön be. 

 

 

- Nyárfák értékesítésével kapcsolatos testületi határozat kiegészítése. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A 2010. október 13-.i ülésen a testület a 96/2010. (X. 13.) számú 

határozatával döntött, hogy a Bozót-patak melletti önkormányzati területen lévő nyárfákat a 

Derula Kft.-nek értékesíti. A határozatban nem szerepel összeg, mivel akkor még nem 

született erről megállapodás. A határozatot ki kell egészíteni az eladási árral, ami 10.000,-

Ft+ÁFÁ/m
3
, vagyis összesen 67.000,-Ft. 

 

László Péter alpolgármester szavazásra teszi fel, aki a 10.000,-Ft+Áfa/m
3
 eladási árral 

határozat kiegészítésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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Dég község Önkormányzatának 133/2010. (XI. 30.) számú határozata 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2010. (X. 13.) 

számú határozatot az alábbiakkal egészíti ki: 

A nyárfákat a Derula Kft. (Dég, Köztársaság u. 24.) részére 10.000,-

Ft/m3+ÁFA-ért értékesíti, az 5,36 m3 fát összesen bruttó 67.000,-Ft-ért. 

 

 

 - Testületi határozat módosítása, valamint visszavonása. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A képviselő-testület a 2010. november 4.-i ülésén a 110/2010. (XI. 4.) 

számú határozatával meghatalmazta Ember Kinga, Szabadi Attila és Boda Csaba Pénzügyi 

Bizottsági tagokat, valamint László Péter alpolgármestert a 2007. január 1.-től- 2010. október 

3.-ig terjedő időszakra a pénztári és banki bizonylatok ellenőrzésével. Időközben a bizottság 

2006. október hónaptól kezdődően is átnézte a bizonylatokat, ezért emiatt is módosítani kell a 

határozatot. Továbbá, az alpolgármester nem lehet bizottságnak tagja, ezért a határozatban 

sem szerepelheti. 

A képviselő-testület az október 13-i ülésén a 92/2010.(X.13.) számú határozatával döntött 

arról, hogy az Állami Számvevőszéknél a 2006-2010 évre vonatkozóan kezdeményez 

pénzügyi vizsgálatot. Mivel ez a döntés megváltozott, így ezen határozatot vissza kell vonni. 

 

László Péter alpolgármester szavazásra teszi fel, aki az elhangzottakkal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 134/2010. (XI. 30.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2010. (XI. 4.) 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Bizottság alábbi tagjait: 

Ember Kinga 

Szabadi Attila és 

Boda Csaba képviselőket, hogy a Polgármester 

Hivatalnál és az Általános Művelődési Központnál a pénztári és banki 

bizonylatokat ellenőrizze 2006. október 1.-től 2010. október 31.-ig 

terjedő időszakra.  

 

Ezzel egyidejűleg a 92/2010. (X. 13.) számú határozatát visszavonja. 

 

 

- ÁMK ellátmány ügye. 

 

László Péter: Az ÁMK részéről felmerült a kérés, hogy ellátmányt biztosítson a képviselő-

testület a működéshez. Ebben a kérdésben nem született döntés az előző ülésen. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Tatár Tiborné kérdésére válaszolja, hogy az ÁMK részéről nem 

érkezett kimutatás arra vonatkozóan mire és mennyi ellátmányt kérnek. 
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Vargáné Gárdonyi Mária: A mindennapi működéshez elengedhetetlen, hogy készpénz legyen 

az iskola kasszájában, az összegről nem tudok nyilatkozni. 

 

 

Benczéné Somogyi Éva ÁMK igazgató megérkezett. 

 

 

Benczéné Somogyi Éva: Az integrációs pályázati összeg november végén érkezett a számlára, 

melynek felhasználási határideje december 31.-e. A felhasználásuk nagyon szigorúan 

szabályozott pl: rendezvényekre, gyermekek szociális hátrányának enyhítésére fordíthatóak. 

Időszűkében nem tudjuk megrendelni a szükséges dolgokat, mert nem érnének ide, hanem 

készpénzzel vásároljuk meg ezeket. A gyermekeknek pl: csokoládét veszünk jutalomként 

olyan áruházakban, ahol akciós áron hozzájutunk. Ezeknek a finanszírozására van szükségünk 

készpénzre, ezek fizetési előlegként is lebonyolíthatóak. 

László Péter felvetésére válaszolja, hogy pl: tisztítószerek megvásárlására nem kérnek 

készpénzt. A jelenlegi pályázatra 700 ezer forint áll rendelkezésre, a költségek egy részét 

utalással egyenlítjük ki, a másik részét készpénzes vásárlással. Évi két alkalommal fordul elő 

a pályázati pénzek felhasználása, mindig késve érkeznek a számlára. 

Vannak olyan pályázatok, amelyek a jövő évre átvihetők, kötelezettségvállalással terhelten. A 

pénzek az önkormányzat számláján vannak, mivel a fenntartó nyújthatja be, és innen kapjuk 

meg felhasználásra. 

 

Tatár Tiborné: Inkább előlegként kell kezelni, mint ellátmányként. 

 

Szabadi Attila: Egyetért a felvetéssel. Ez nem ellátmány, hanem pályázati pénz, amit 

meghatározott dolgokra lehet felhasználni. 

 

 

Mészárosné Deres Tímea képviselő megérkezett, így a képviselők száma 6 főre emelkedett. 

 

 

Benczéné Somogyi Éva: Amikor beszerzendő dolgokra van szükségünk, azt megoldjuk, 

ezekre nem kell külön pénzösszeg. Szükséges a polgármesteri hivatal és az iskola közötti 

folyamatos kommunikáció az előleg felvétele szempontjából. 

Ember Kinga kérdésére válaszolja, az integrációs pályázat esetén felsorolásra kerül 10 

pontban, hogy mire lehet felhasználni az összeget. A 60%-át négy kötelező tevékenységre, de 

azon belül az sokféle lehet pl: továbbképzésre, hospitációra, rendezvényre, de azt nem kötik 

ki, hogy az egyes tevékenységekre mennyit lehet költeni, ezt mi osztjuk be. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy az előleggel meghatározott 

időn belül köteles elszámolni, mert addig nem adható másik előleg. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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Dég Község Önkormányzatának 135/2010.(XI. 30.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Általános 

Művelődési Központ működéséhez ellátmányt nem biztosít, hanem a beszerzett 

áruk, szolgáltatások értékét átutalással, vagy Polgármesteri Hivatalnál történő 

készpénzkifizetéssel teljesíti.  

A pályázaton elnyert összegek felhasználására előleget biztosít - az intézmény 

vezetők részére – az erre vonatkozó szabályok szerint. 

 

 

 Fatelep működésével kapcsolatos bejelentés. 

 

Mészárosné Deres Tímea: A Fatelepen a védőfal teljes egészében lebontásra került. Szanyi-

Nagy Józsefné jegyző asszonynak már bejelentést tettem telefonon. Polgármester asszony azt 

kérte múlt héten, hogy amíg a helyi adót befizetik, addig várjunk a felszólítással, nem tudom, 

ez megtörtént-e? Ez az ügy már 11 éve húzódik, az utca lakói folyamatosan tették a 

bejelentéseket a nem megfelelő működés miatt.  

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Ember Kinga kérdésére válaszolja, hogy szakhatóság írta elő, hány 

méter magas védőfalat kell folyamatosan biztosítani. A tegnapi nap folyamán Enying Város 

Építési Hatósága felé jeleztük a problémát, mivel a telepengedélyezési eljárás az ő 

hatáskörük.  

 

Mészárosné Deres Tímea: Hatékonyabb lenne, ha a Polgármesteri Hivatal is felszólítaná a 

fatelepet. Idei év májusában is hasonló eset fordult elő, akkori polgármester asszony 

intézkedése révén a védőfalat pár napon belül újra kialakították. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A hivatal a jogszabály által meghatározott hatáskörrel és feladatkörrel 

rendelkezik az egyes ügyekben, de utánanézünk, hogyan tudnánk segíteni. 

 

 

- Közvilágítással kapcsolatos bejelentés. 

 

Szabadi Attila: A lakók jelezték, hogy a Szabadság téren már közel 1 éve nem világít a 

közvilágítási lámpa. 

 

Nagy Balázsné: Minden alkalommal, mikor a lakók jelezték a meghibásodást, jelentettük a 

szolgáltató felé. 

 

 

- Iskolai takarítónő helyettesítése. 

 

Benczéné Somogyi Éva: Az iskolában, alkalmazásban álló takarítónő tavasz óta táppénzen 

van, valószínűleg leszázalékolják. Kérdezem, hogy helyettesítés megbízásával megoldhatom-

e a feladatot, mivel egy embernek kell lenni, aki a kulcsokkal rendelkezik, az épületet 

beriasztja, aki az irodákba bejár. A takarítónőnk lánya már több alkalommal közcélúként látta 

el a takarítási feladatokat, jelenleg is dolgozik nálunk.  

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A munkáltató az ÁMK igazgatója, az anyagi vonzatát nem tudjuk. 
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Benczéné Somogyi Éva: Április óta van táppénzen a takarítónő, azóta a tervezett bérből 

maradt meg. Lánya a koránál fogva kevesebb bérre jogosult. Megbízási szerződéssel tudnánk 

alkalmazni. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Pontos adatokkal a decemberi ülésen tudná tárgyalni a képviselő-

testület. 

 

 

- Térítési díjbeszedésből származó bevétel. 

 

Benczéné Somogyi Éva: Úgy értesültem, hogy az iskolába történő térítési díj pénzösszegeket 

minden nap át kell hoznia a hivatalba az iskolatitkárnak. A térítési díjfizetési napokon 

természetesen a nagy pénzösszegre tekintettel minden nap áthozzuk a befolyt összeget, de 

ezután is fizet egy-egy szülő minden héten. A kérésem lenne, hogy ekkor heti egy alkalommal 

hozhassuk át a pénzt. 

 

László Péter: Egyetértek az igazgatónő felvetésével. 

 

 

- Konyhai dolgozók étkezése. 

 

 

Benczéné Somogyi Éva: A konyhai dolgozók étkezése még nem megoldott. Több helyen 

érdeklődtem, többféleképpen oldják meg ezt a kérdést. Van, ahol nem kell fizetni, van, ahol 

térítési díjat kell, van, ahol nyersanyagnormát kell. A Sodexo Kft.-nél nem kellett fizetniük. 

Szabadi Attila kérdésére válaszolja, hogy helyben fogyasztanák el az ételt. 

Szanyi-Nagy Józsefné felvetésére elmondja, hogy 2003. évben kötelező volt az étkezés 

igénybevétele számukra, ezért fizettek az étkezésért.  

 

Szabadi Attila: December 14-én visszatérünk rá, addig térítésmentesen fogyaszthatják az ételt. 

 

 

- Készétel, ételmaradék elszállítása. 

 

Benczéné Somogyi Éva: Kutyának és macskáknak vihető el az ételmaradék, vagy szerződést 

kell kötni egy céggel, amely elszállítja. Az ÁNTSZ ellenőrzi, hogy jogszerűen járunk-e el. 

 

László Péter: Az ételmaradék veszélyes hulladéknak számít. A hivatalos út, ha kiszállítjuk az 

ATEV telepére, ahonnan a cég elszállítja. Nevesíteni kell a kiszállítást. Az önkormányzat már 

kötött szerződést az ATEV-vel az állati hulladék elszállítására, szerintem ebbe a szerződésbe 

ez is beletartozik. 

 

Szabadi Attila: A hatóságok felé meg kell felelni. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Az ÁNTSZ ellenőriz bennünket, ezért nevesíteni kell a szerződésben. 
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- Megbízási szerződések megszüntetése 

 

 

Benczéné Somogyi Éva: A művelődésszervezővel kötött megbízási szerződést a mai nappal 

felbontottam. A munkavédelmi feladatok ellátását eddig ellátó személy nem vállalta, ezért 

vele is felbontom a szerződést. 

 

Benczéné Somogyi Éva ÁMK igazgató meghívót nyújt át a képviselő-testületi tagoknak a 

karácsonyi ünnepségekre. 

 

 

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

munkáját. 

 

Kmf. 

 

Távollévő Gárdonyi Sándorné polgármester helyett: 

 

 

 

 László Péter       Szanyi-Nagy Józsefné 

 alpolgármester         címzetes főjegyző 

 

 

 

 

Ember Kinga                       Tatár Tiborné 

   képviselő                          képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítők 

 


