
Jegyzőkönyv 

 

 

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 

órakor kezdődő testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Gárdonyi Sándorné   polgármester 

László Péter   alpolgármester 

Boda Csaba   képviselő 

Mészárosné Deres Tímea képviselő 

Szabadi Attila   képviselő 

  Tatár Tiborné    képviselő 

 

Igazoltan távol: Ember Kinga képviselő 

 

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, Szűcs Attila Vertikál Zrt. 

képviselője, Benczéné Somogyi Éva ÁMK igazgató, Vargáné Gárdonyi Mária bizottsági tag, 

Nagy Miklósné bizottsági tag, Nagy Balázsné jegyzőkönyvvezető. 

 

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

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

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

Boda Csaba és Tatár Tiborné 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   e l ő t t: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 

     Előadó: polgármester 

 

 

N a p i r e n d: 

 

1./ Előirányzat átcsoportosítás, költségvetési rendelet módosítása. 

     Előadó: jegyző 

 

2./ Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás 3/4 éves helyzetéről 

     Előadó: polgármester 

 

3./ A 2011. évi költségvetési koncepció. 

     Előadó: polgármester 

 

4./. Beszámoló az ÁMK költségvetési gazdálkodás helyzetéről 2010. XI. 15.-i fordulónappal   

      (önálló gazdálkodás megszüntetése miatt) 

      Előadó: polgármester 
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5./ Lakossági és közületi vízdíj módosítása. 

     Előadó: jegyző 

 

6./ A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló rendelet  

     módosítása. 

     Előadó: jegyző 

 

7./ A gyermekek védelméről és ellátásáról szóló 17/2005. (XI.1.) számú rendelet módosítása,  

     az étkezési térítési díjak megállapítása. 

    Előadó: jegyző 

 

8./ 2011. évi munkaterv elfogadása. 

     Előadó: polgármester 

 

9./ 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása. 

     Előadó: jegyző 

 

10./ Bóbita egységes óvoda-bölcsőde téli szünet idejére történő zárva tartása. 

     Előadó: polgármester 

 

11./ Polgármesteri Hivatalnál keletkezett iratok selejtezése. 

       Előadó: jegyző 

 

12./ Bejelentések. 

 

 

 

Napirend előtt: 

 

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

Előadó: polgármester 

 

(Tájékoztató csatolva) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

A polgármester szavazásra tette fel, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló 

tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozathozatal mellőzésével - a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 
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1./ Napirendi pont 

Előirányzat átcsoportosítása, költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

(Előirányzat átcsoportosítás, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki az előirányzat átcsoportosításával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 140/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 

önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzat átcsoportosításhoz: 

682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatról 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások  9 035 Ft 

 

841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége szakfeladatról 

Munkaadókat terhelő járulékok    143.490 Ft 

Egyéb információhordozó beszerzés     81.010 Ft 

 

841403. Város, községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások szakfeladatról 

Szakmai anyag beszerzés       10.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok    120.800 Ft 

 

862101. Háziorvosi szolgálat szakfeladatról 

munkaadókat terhelő járulékok      80.000 Ft 

 

869041. Védőnői szolgálat szakfeladatról 

Áramdíj         43.000 Ft 

 

882122. Átmeneti segély szakfeladatról 

Átmeneti segély        17.000 Ft 

Összesen:       504.335 Ft 

 

682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatra 

Egyéb készlet beszerzés        3.872 Ft 

 

682002. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatra 

Vízdíj          4.130 Ft 

Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja      1.033 Ft 
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841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége szakfeladatról 

Munkáltatói SZJA     224.500 Ft 

 

841403. Város, községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások szakfeladatról 

Hajtó-és kenőanyag beszerzés      70.000 Ft 

Egyéb készlet beszerzés       45 100 Ft 

Telefondíj         15.700 Ft 

 

862101. Háziorvosi szolgálat szakfeladatról 

Megbízási díj        60.000 Ft 

Munkáltatói SZJA       20.000 Ft 

 

869041. Védőnői szolgálat szakfeladatról 

Egyéb készlet beszerzés       43.000 Ft 

 

882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladatra 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás     17 000 Ft 

Összesen:       504 335 Ft 

 

Határidő:  2010. december 31. 

 

Felelős:  Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 

 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Kéri a képviselő-testületet, hogy a Dégi Festetics-kastélypark helyi 

védelméről szóló 9/2010. (XI. 30.) rendeletet helyezze hatályon kívül, mivel a Vadex Zrt.-vel 

az egyeztető tárgyalás nem történt meg. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a rendelet-tervezettel egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

 

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2010. (XII. 20.)  

rendelete 

az önkormányzat és intézményei 

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

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ Napirendi pont 

Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás ¾ éves helyzetéről. 

Előadó: polgármester 

 

(Tájékoztató, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Gárdonyi Sándorné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

Benczéné Somogyi Éva: Tatár Tiborné kérdésére válaszolja, hogy a nem rendszeres 

juttatásoknál csak a kötelező juttatások szerepelnek. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a költségvetési gazdálkodás 3/4 

éves helyzetéről szóló tájékoztatóval egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 141/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését 246.832 ezer Ft 

bevétellel és 240.419 ezer Ft kiadással, az ÁMK költségvetésének 

teljesítését 128.941 ezer Ft bevétellel és 124.776 ezer Ft kiadással 

jóváhagyja. 

 

 

Szabadi Attila képviselő megérkezett. 

 

 

3./ Napirendi pont 

2011. évi költségvetési koncepció 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Gárdonyi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság a koncepciót megtárgyalta, az anyag nagyon jól 

áttekinthető és érthető. A végleges számok még nem ismertek, ez csak egy elképzelés a jövőre 

vonatkozóan, így javasolom elfogadni. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a 2011. évi költségvetési 

koncepcióval egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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Dég község Önkormányzatának 142/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 

intézményei 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, s a 

határozat elválaszthatatlan melléklete szerint elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a végleges költségvetési javaslat 

összeállítása érekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A költségvetés összeállítása a takarékosság, hatékonyság elvének, a 

működőképesség biztosítása alapvető követelményével történjen. 

 

A tervezésnél az alábbiak kell figyelembe venni: 

 

Törekedni kell a térítési díj bevételek, s egyéb bevételek határidőre történő 

beszedésére, a hátralékok behajtására. 

Nagy hangsúlyt kell fektetni a helyi iparűzési adó és gépjárműadó behajtási 

tevékenységre. 

A személyi jellegű kiadások között: 

- jubileumi jutalom kivételével jutalom nem tervezhető 

- csak a kötelező juttatások tervezhetők 

- köztisztviselők cafetéria juttatása minimális szinten tervezhető 

- csak a munkáltatót terhelő kötelező továbbképzési költségek, 

szakvizsga költség tervezhető 

Dologi kiadások között: 

- az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok 

tervezhetők, reprezentációs kiadás minimális szinten  

- a 3,5 %-os inflációemelkedés csak a közmű kiadásoknál tervezhető 

- ÁNTSZ által megállapított hiányosságokat az anyagi helyzet 

függvényében kell megoldani 

- Bursa Hungarica pályázatra 120.000,-Ft tervezhető. 

- medvehagyma fesztivál, falunap, testvérvárosi kapcsolatra anyagi 

helyzet függvényében tervezhető 

Fejlesztések, felújítások önrész nélküli pályázatokkal kell megvalósítani. 

 

A folyamatban lévő pályázatok bevételeit, felhalmozási, valamint 

működési kiadásait tervezni kell, külön mellékletben részletezni. 

 

Határidő:  2011. február 15. 

 

Felelős:   Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

 

 

 

4./ Napirendi pont 
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Beszámoló az ÁMK költségvetési gazdálkodás helyzetéről 2010. november 15-i 

fordulónappal ( önálló gazdálkodás megszüntetése miatt). 

Előadó: polgármester 

 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a tájékoztatóval egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 143/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános 

Művelődési Központ 2010. november 15-i fordulónappal készített – 

gazdasági önállóságának megszüntetése miatt - beszámolóját 154.731 ezer 

Ft bevétellel és 153.435 ezer Ft kiadással elfogadja, melyből a felügyeleti 

szervtől kapott támogatás 131.324 ezer Ft. 

 

 

5./ Napirendi pont 

Lakossági és közületi vízdíj módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 144/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a Fejérvíz 

Zrt. tájékoztatását az ivóvíz szolgáltatás 2011. évi közületi és lakossági díj 

megállapításának elhalasztásáról. Megállapítja, hogy az elhalasztás miatt a 

lakossági és közületi vízdíjról szóló helyi rendelet módosítása 2011. január 

1.-től nem szükséges. 

 

 

6./ Napirendi pont 
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A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Gárdonyi Sándorné: A vezérigazgató urat többször megkerestem levélben a szomszédos 

polgármesterekkel együtt. Szerettünk volna megbeszélést tartani vele, de erre nem került sor. 

A hulladékudvarban nem megoldott a fűtés és villany, és a kommunikációt nagyon 

hiányosnak tartom. A lakosság 80 literes edénnyel rendelkezik és 120 literes edény után fizet.  

A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a díjak emelését. 

 

Szűcs Attila: Tudomásom szerint a fűtés megoldódott gázmelegítővel, az áramellátás viszont 

még nem. 135 településről szállítjuk a hulladékot, a vezérigazgató úr nem tud mindegyik 

településre eljutni. A hulladékgazdálkodási törvény változni fog, és újra kell tárgyalni ezt a 

kérdést. Valószínűleg a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre kerül, és fizetni csak a 

tényleges használat után kell. 

A szemétszállítás díja az alapdíjból és a tényleges használatból áll majd. 

László Péter kérdésére válaszolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre- hasonlóan annak 

kísérleti jellegéhez- meghatározott napokon kerül sor. Külön kell összekötegelve kirakni a 

papírt és pet palackokat. A díjak mértékében is jelentős emelkedés várható. A díjszabást a 

törvény írja elő. 

Gárdonyi Sándorné kérdésére válaszolja, hogy a szemétszállító edények kóddal lesznek 

ellátva és ez alapján tudják figyelni, ki hányszor rakta ki az edényt. 

Szabadi Attila: A munkavállaló nem megfelelő körülmények között dolgozik, ha még villany 

sem biztosított. 

 

Szűcs Attila: A község és a Vertikál Zrt. közös pályázatából létesítettük a hulladékudvart, 

tehát az önkormányzat is ugyanúgy tulajdonosa. A szolgáltatásokat mi biztosítottuk, de 

nézeteltérés miatt a hulladékudvar szomszédjával megromlott a kapcsolatunk, azóta nincs 

áram. Valószínűleg a szelektív hulladékgyűjtés megvalósulásával nem lesz szükség a 

hulladékudvar további üzemeltetésére. 

 

Gárdonyi Sándorné: A tavalyi évben az ott alkalmazásban álló dolgozó saját költségén vette 

meg a fűtéshez szükséges gázpalackokat. A Vertikál Zrt. felé többször kellett jelezni, hogy 

ezek költségét térítse meg a dolgozónak. 

 

Szűcs Attila: Amikor hozzám eljutott ez az információ, akkor én azonnal jöttem és kifizettem 

neki. 

 

Halász Istvánné: Fél év telt el, mire a dolgozó megkapta a pénzét. 

 

László Péter: A vizet én biztosítom a hulladékudvar részére, melyet eddig nem számláztam. 

Kérem, hogy adja meg a Vertikál Zrt. számlaszámát, ahova a vízdíjat számlázhatom. 

 

Szűcs Attila: Javasolom, írásba kérje ezt meg, hogy nyoma maradjon. 

 

Gárdonyi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a szemétszállítási díjak emelését. 
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Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki azzal ért egyet, hogy a 

szemétszállítási díjak ne emelkedjenek 2011. évtől, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 145/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vertikál 

Zrt. által 2011. évre javasolt szemétszállítási díjakat nem fogadja el. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 

 

Határidő:  2010. december 25. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

 

7./ Napirendi pont 

A gyermekek védelméről és ellátásáról szóló 17/2005. (XI.1.) számú rendelet módosítása,  

az étkezési térítési díjak megállapítása. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Gárdonyi Sándorné: Benczéné Somogyi Éva kérdésére válaszolja, hogy a konyhai 

dolgozóknak nem kell fizetni térítési díjat, ezért az arra vonatkozó részt kivesszük a rendelet-

tervezetből. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

 

Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2010. (XII. 20.) rendelete 

a gyermekek védelméről és ellátásáról szóló 

17/2005. (XI. 1.) számú 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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8./ Napirendi pont 

2011. évi munkaterv elfogadása. 

Előadó: polgármester 

 

(Tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a 2011. évi munkaterv-tervezettel 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 146/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

munkaterv-tervezetet munkatervéül elfogadja. 

 

 

9./ Napirendi pont 

2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Általános, minden ügyintézőre vonatkozó előírást tartalmaz, ez 

alapján határozom meg a köztisztviselőkre szabottan a feladatokat. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 147/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXIII. tv. 

34.§. /3/ bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokat 2011. évre az 

alábbiakban határozza meg: 

 

1. A képviselő-testület és szervei törvényes működésének biztosítása, az 

előterjesztések szakszerű elkészítése, a döntések határidőben történő 

végrehajtása. 
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2. Az önkormányzati rendeletek hatályosságának folyamatos figyelemmel 

kísérése, alkalmazásukhoz az egységes szerkezetbe történő feldolgozás 

határidős végrehajtása. 

3. A község működőképességének megőrzése érdekében a költségvetés 

tervezésénél a feladatok pontos számbavétele, a végrehajtás időarányos 

alakulásának folyamatos követése. 

4. A költségvetési rendelet előírásainak megvalósítása, a tervezett bevételek 

teljesítése, lehetőség szerinti túlteljesítése, a kiadások előirányzatai 

betartása, a hatékony, takarékos és jogszerű gazdálkodás. 

5. A közigazgatási hatósági eljárás szabályainak megfelelő alkalmazása, az 

ügyintézés szakszerűségének növelése. 

6. Valamennyi területen a nyilvántartások pontos, áttekinthető és naprakész 

vezetését, a statisztikai adatszolgáltatás pontosságát biztosítani kell. 

7. A hivatali munka valamennyi területén az ügyek törvényes és határidőben 

való intézése, a jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel 

kísérése. 

8. Az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, 

ennek helyzetéről a vezetés rendszeres tájékoztatatása. 

9. A döntéshozók számára rendszeres tájékoztatás álljon rendelkezésre az 

önk. pénzügyi-gazdasági helyzetéről. 

10. A számviteli politikai kialakítása, a számviteli rend betartása, az analitikus 

nyilvántartások vezetése. 

11. El kell készíteni a gazdálkodási folyamatokra, a gazdálkodási jogkörök 

gyakorlására vonatkozó szabályzatokat, azok teljes körű felülvizsgálatával. 

12. Az adóztatás kiemelten fontos terület, ahol törekedni kell az adóbevételek 

növelésére az ellenőrzés fokozásával, a hátralékok behajtásával. 

13. Hazai és uniós pályázatok figyelése, és az abban való részvétel biztosítása. 

14. Pályázatokon elnyert pénzeszközök szabályszerű felhasználása, 

elszámolásának rendezése. 

 

A teljesítménykövetelmények alapját képező célokat 2011. január 1. 

napjától kell alkalmazni a 2011.évi munkateljesítmények értékelésénél. 

 

 

Határidő:  2011. december 31. 

 

Felelős:   Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 

 

 

 

 

10./ Napirendi pont 

Bóbita egységes óvoda-bölcsőde téli szünet idejére történő zárva tartása. 

Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Gárdonyi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási,- Közművelődési és Sport 

Bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az óvoda téli szünet 

idejére történő zárva tartását. 
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Benczéné Somogyi Éva: Az élelmezésvezető tájékoztatott, hogy 4 fő szociális étkező -aki az 

óvoda konyháról szállítja az ebédet-, a téli szünet alatt nem kéri az étkezést, így a konyha is 

zárva tarthat és a dolgozók a szabadságukat le tudják tölteni. 

 

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

azzal a kiegészítéssel, hogy a konyha is zárva tart, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 148/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993 

évi LXXIX. Törvény 90.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az ÁMK Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde és konyha zárva tartását 2010. 

december 22.-től 2010. december 31.-ig engedélyezi. 

 

 

Határidő:  2010. december 20. 

 

Felelős:  Szanyi-Nagy Józsefné 

 

 

11./ Napirendi pont 

Polgármesteri Hivatalnál keletkezett iratok selejtezése. 

Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés, szerződés-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Gárdonyi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek 

elfogadásra. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 149/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a POÓR-TA-KER Kft. 

(1029 Budapest, Nagyrét u. 12.) iratselejtezésre vonatkozó ajánlatát 

elfogadja, s a jegyzőkönyvhöz csatolt szerződést jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a jegyzőt felkéri, 

hogy az ajánlatban szereplő összeget a 2011. évi költségvetés készítése 

során vegye figyelembe. 

 

Határidő:  2011. február 15. 

Felelős:   Gárdonyi Sándorné polgármester 

Szanyi-Nagy Józsefné jegyző  
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12./ Napirendi pont 

Bejelentések 

 

 

- Alapítvány létrehozása. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A képviselő-testület a 2010. november 4.-i ülésén a 109/2010. (XI. 4.) 

számú határozatával úgy döntött, hogy szándékában áll alapítványt létrehozni. A jogszabály 

alapján az önkormányzat alapítványt nem hozhat létre, illetve ahhoz nem csatlakozhat. Kérem 

a képviselő-testületet, hogy ezen határozatát vonja vissza. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a 109/2010.(XI.4.) számú határozat 

visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 150/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete alapítvány létrehozásával 

kapcsolatban hozott 109/2010. (XI. 4.) számú határozatot visszavonja. 

 

 

- Laurus Kft.-vel szerződés megszüntetése. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A képviselő-testület hozzájárult a 112/2010.(XI.4.) számú 

határozatával, hogy 2011. január 1-től dr. Kocsiscsák Béla háziorvos lássa el a háziorvosi 

feladatokat helyettesítéssel. 2010. január 1.-től a helyettesítést dr. Farkas Csilla háziorvos látta 

el. Dr. Kocsiscsák Béla háziorvos, miután jelenlegi munkahelyén a 90 napos felmondási idő 

lejár, a háziorvosi teendőket vállalkozás formájában látja el várhatóan 2011. február végétől, 

március elejétől. A doktornő tudomásul vette a szerződés megszüntetését. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a LAURUS Kft.-vel kötött 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 151/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a LAURUS Kft.-vel a 

háziorvosi feladatok ellátására kötött megállapodást 2010.december 31.-

ével közös megegyezéssel megszünteti. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:   Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 
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- Konyhai dolgozó illetményügye.  

 

Szanyi-Nagy Józsefné: Az óvodai konyha dolgozói közül 5 főből 2 nyilatkozott, hogy 

elfogadja a közalkalmazotti bértábla szerinti bért, a másik három dolgozó prémiumévek 

program keretében dolgoznak. Az óvodai konyha december 1.-től történő átvétele előtt tartott 

megbeszélésen olyan megállapodás született, hogy őket a Sodexo Kft. által megállapított 

bérrel vesszük át, ami nem jelent nagy különbséget. Javasolom, hogy a prémiumévek 

programban részt vevő konyhai dolgozók illetménye december 1.-től az előző munkáltató 

által megállapított illetménnyel kerüljön megállapításra. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a három fő prémiumévek 

programban részt vevő dolgozó bérének december 1.-től való módosításával egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Dég község Önkormányzatának 152/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 2010. 

december 1.-től a prémiumévek programban részt vevő három fő óvoda 

konyhai dolgozó illetménye az előző munkáltatónál megállapított 

illetménnyel azonos összegben kerüljön megállapításra. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ÁMK igazgatót, mint munkáltatói 

jogkört gyakorlót értesítse. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:  Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 

 

 

 Vízi Közmű Társulat ülése. 

 

László Péter: Tegnapi nap került sor a Vizi Közmű Társulat ülésére, ahol Pirtyák Zsolt, a 

társulás elnöke bejelentette, hogy munkáit szeretné átadni. 

 

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       Tatár Tiborné 

    képviselő          képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítők 


