
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. február  3-án a 
               Polgármesteri Hivatalban megtartott  üléséről.

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

                         Szász János   polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester
                         Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő 
                         Kis Jánosné képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (7 fő képviselő-testületi tag)
                    

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József  Pénzügyi bizottság tagja
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
                         

Szász János polgármester
13 órakor megnyitja a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésen megjelenteket.
Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  határozatképes,  mivel  mind   a  7  megválasztott 
képviselő jelen van.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére Homoki-Szabó József és Nagy János képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. február 3-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszem:

1.) Önkormányzat 2011. évi költségvetésének második tárgyalása
             Előadó: Szász János polgármester
      

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2011. február 3-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

                                          
I. napirend

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
második tárgyalása

Előadó: Szász János polgármester

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

Rádi Györgyi képviselő
Engedélyezzük a szavazást.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal a  
következő határozatot hozza:
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32//2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
Összeférhetetlenség bejelentése

H A T Á R O Z A T :

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

Szász János polgármester
A költségvetés tárgyalását a konyhával kezdeném: Köszöntöm körünkben Dobozi Andrásné 
élelmezésvezetőt, aki a konyhai dolgozókat képviseli.

Dobozi Andrásné élelmezésvezető
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. El szeretném mondani, hogy szükség 
van a 8 órás munkaidőre, tízórait, ebédet és uzsonnát is Ők készítik. Ezeket készen küldjük, 
takarítunk, mosogatunk. Friss árut használunk, nem fagyasztott terméket.

Szász János polgármester
A  kollektíva  megtesz  mindent  a  konyháért  azt  nyilatkozták  nekem.  Nincs  kifogásom  a 
konyhán folyó munkák miatt. Két dolgot kell átgondolni: az 50 %-os étkezési hozzájárulás 
megvonását és a 8 óráról – 6 órára történő munkaidő csökkenést.

Dobozi Andrásné 13 óra 10 perckor távozik az ülésről.

Szász János polgármester
Tóth Vince az ügyrendi bizottság tagja jelezte, hogy nem tud itt lenni az ülésen, mert Ő kedd, 
és szerdai napra vett ki szabadságot.
Dobozi Andrásné nem mondta el, de a konyhai dolgozók, még a 6 órás munkaidő csökkenés 
révén  is  szeretnék  megtartani  a  munkahelyüket.  Véleményem,  hogy  az  étkezési 
hozzájárulásukat adjuk meg nekik.
A kérdésem, hogy mi alapján menjünk végig a költségvetésen.

Rádi Györgyi képviselő
A konkrét dolgokat ismerjük meg először.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
A védőnői szolgálat működtetése: 

• Vállalkozásba kellene mennie, képesítése megfelel, a kérdés az, hogy vállalja-e.
• A másik lehetőség, hogy kistérségi társulás keretében a város venné át a munkát.
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A takarítónő felmentése esetén 2 hónap végkielégítés és három hónap felmentési idő járna 
neki, itt 594.000,- Ft maradna meg.

Szász János polgármester
A jövő hétig kell a védőnőnek választ adni, hogy milyen formát választ. Tanácsoltam neki, 
hogy vegye ki vállalkozásba.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
408.000,-  Ft  lenne  a  megtakarítás  ha  vállalkozásba  látná  el  a  feladatot.  Tizenkét  havi 
végkielégítés  illeti  meg,  2.819.000,-  Ft-ot kell  odatenni.  Ő saját  elhatározásából  menne ki 
vállalkozásba, akkor jövünk ki jól.

Szász János polgármester
Átveszik, de onnan a társulás dönt róla.

Czombos Ferenc alpolgármester
A  Polgármester  Úr  előterjesztéséből  nem  derült  ki,  hogy  ad  választ,  hogyha  elvállalja 
vállalkozásba közalkalmazotti státusz megváltozásának jogi oldala hogyan alakul? A kistérség 
részéről, ígéret van, hogy átveszik?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A feladatot átveszik, Őt nem.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mi álljuk a sarat, Ők a feladatot vállalják.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ilyen  drága  Kjt-és  dolgozót  nem  óhajtanak.  Egyszerű,  olcsó  megoldásokat  választanak. 
Kiskunfélegyházának két Kjt-és dolgozójuk maradt meg, a többi vállalkozásba ment át. Az 
alapnormatívája   a  védőnőnek   110.000,-  Ft,  erre  jön  rá  10.000,-  Ft,  mint  hátrányos 
önkormányzat,  az alacsony létszám miatt  havonta 94.100,- Ft-ot kap az önkormányzat.  Ez 
összesen 214.000,- Ft havonta, ennyi az OEP finanszírozás. Kötelező alapfeladat a védőnői 
ellátás. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha vállalkozásba megy a védőnő, az arra is válasz, hogy közös megegyezéssel szűnik meg a 
viszonya.

Szász János polgármester
Adtunk neki 8 napot, pozitívnak látja a közeledésünket. Köszöni a korrektségünket. Ő biztos 
végig járja, hogy mi lenne neki a legjobb megoldás.

Rádi Györgyi képviselő
A végkielégítése 2.800.000,- Ft.

Nagy János képviselő
Az előbb elhangzott, hogy ezt a munkafeladatot 2 félnap is el lehetne látni. Csökkentenénk a 
munkaidejét, hogy a finanszírozásból kijönne, nem-e járható út.
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Szász János polgármester
Vannak kötelezettségek,  nem lehet  levenni a munkaidejét.  Sajnos vannak problémák nála, 
nem elég figyelmet fordít a gyerekekre.

Kis Jánosné képviselő
Ha 8 nap a gondolkodási idő, addig nem tudunk pontot tenni a végére.

Szász János polgármester
Fel kell építeni a variációkat.

Rádi Györgyi képviselő
Hat órás munkaidőre gondoltam, ez beleszámít a nyugdíjba, megtakarítást is jelentene. Nem 
köteles ezt elfogadni.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A 6 órára csökkentés járható út.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ő egyezik-e ezzel, az OEP-al nincs megcsinálva a szerződésmódosítás.

Szász János polgármester
Fel kell hívni az OEP-t telefonon, és megkérdezni mivel jár a munkaidő csökkenés.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
564.000,- Ft-os megtakarítást jelentene a 6 órás munkaviszony.

Rádi Györgyi képviselő
Kell-e  neki  végkielégítést  fizetni  ha  úgy megy ki  vállalkozásba,  mert  ha  kell  akkor  nem 
nyertünk semmi, csak akkor ha nem kéri a végkielégítést.

Czombos Ferenc alpolgármester
Két  járható  út  van,  vagy vállalja  a  vállalkozást  közös  megegyezéssel,  vagy pedig  6  órás 
munkaviszonyba marad egy állandó védőnőnk. El fogja látni papírformailag így is, de nem 
biztos, hogy a feladat is el van látva.

Rádi Györgyi képviselő
A telefonköltsége rajtunk is múlik, lehet korlátozni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Megkérdeztem  az  OEP-t,  ha  lecsökkentjük  a  munkaidejét  a  védőnőnek  6  órára,  akkor 
szerződésmódosításra kell hogy sor kerüljön és ezáltal csökken a normatíva is.

Szász János polgármester
Mi lesz ha kimegy vállalkozásba.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Akkor Ő kapja meg a 214.000,- Ft/hó finanszírozást teljes egészében.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
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Ha kistérségbe átadjuk a feladatot Ők nem kérdezik meg a védőnőt, hogy akar-e dolgozni, 
vagy sem. Az lenne a legemberségesebb ha megkérdeznénk tőle, hogy 8 órás munkaidőről, 6 
órára való csökkenésről mi az elképzelése.

Czombos Ferenc alpolgármester
Meg  kellene  próbálni,  hogy  1.000.000,-  Ft-os  végkielégítésbe  közös  megegyezéssel 
beleegyezik-e.

Homoki-Szabó József képviselő
Kötelesek vagyunk neki végkielégítést fizetni.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Jogviszony megszűnéséről van szó fizetni kell a végkielégítést,  ugyanez a helyzet, ha az a 
döntés születik hogy társulásba megy,  akkor is fizetni kell a  végkielégítést.

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy év elmegy végkielégítésre, felmentésre, kilenc hónapig álláskereső lesz. Az Ő helyzetébe 
is képzeljük magunk. Közös kompromisszummal, közös megegyezéssel lehetne dűlőre jutni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Lehet, hogy meg lehet vele alkudni.

Rádi Györgyi képviselő   
Ha sikerülne az alkut megkötni nekünk nulla lenne a védőnői szolgálat, az OEP neki küldené 
a finanszírozást. De itt van még az ott takarítónő sorsa is.

Szász János polgármester
Ha vállalkozásba menne át a védőnő a mi takarítónőnk elbírná az ottani feladatot is.

Homoki-Szabó József képviselő
Hat óráról nyolc órára lett felemelve a védőnőnél takarító óraszáma. Máshol is takarít, nem 
petőfiszállási, munkájával, hozzáállásával meg vagyok elégedve.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A védőnői szolgálatnál dolgozó takarítónőnek 3 órája maradt szabad, a 3 óráját az  iskolánál 
átvállalják az iskola takarítói, a 2 óra közterületen való takarítást a közmunkások végzik. Ha a 
hivatal takarítója átvállalja azt a három órát, akkor pénzt takarítunk meg.

Czombos Ferenc alpolgármester
Közös akarattal  lehet megváltoztatni egy dolgozónak a munkaidejét. Meg kellene kérdezni 
tőle, hogy 4 órában nem-e vállalná.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Ilyen mértékű óracsökkenés végkielégítéssel jár.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A 4 óra is jogviszonynak számít.

Czombos Ferenc alpolgármester
A végkielégítést és a felmentést pontosítani kellene.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Teljesen ugyanazt kapja a dolgozó, mintha fel lenne mondva a jogviszonya.

Rádi Györgyi képviselő
Közös megegyezéssel nem-e lehetne vele megegyezni, hogy nem kell neki végkielégítés és 
dolgozhat tovább 4 órában.

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátom,  hogy  a  védőnői  szolgálatnál  dolgozó  takarítónő   4  órában  történő 
munkaviszonyát,  végkielégítés  és  felmentéssel  együtt,  a  dolgozóval  történő  közös 
megegyezéssel.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  6  igen  1  nem 
szavazattal az alábbiak szerint dönt:

A  képviselő-testület  a  védőnői  szolgálatnál  dolgozó  takarítónő  munkaidejét  közös  
megegyezéssel 4 órás munkaviszonyra csökkenti, végkielégítés és felmentés fizetése mellett  
a dolgozóval történő közös megegyezéssel, ezen összegek esetleges csökkentésével.

• Területi pótlék az iskolánál

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az iskolánál a pedagógusok önként lemondtak a nekik járó alsós, fölsős munkaközösségi és 
diákönkormányzati,  valamint  területi  pótlékról  és  ezt  írásba  is  adják.  Ez  1.914.686,-  FT 
járulékaival együtt, amit az iskola felajánl. Ha az iskolánál a területi pótlék nem lesz, akkor 
azt szeretném, hogy az óvodánál dolgozó kollégák se kapják meg. A konyhánál támogatom, 
hogy a 5 fő konyhai dolgozó kapja meg a 300,- Ft-os ebédet.

Szász János polgármester
Akkor támogatom az iskola döntését, ha az óvoda is hozzájárul.

Homoki-Szabó József képviselő
Köszönöm az Igazgató Asszonynak, hogy ilyen összeggel hozzájárulását. A jövővel vannak 
gondjaim, a tanyasi iskolákat szeretnénk megtartani. A minisztériumtól írásban kellene egy 
állásfoglalást kérni, hogy a jövőben hogyan tudják fenntartani az iskolánkat.

Rádi Györgyi képviselő
Az  oktatási  törvény  nyáron  fog  megjelenni.  2012-től  helyezi  más  alapokra  az  iskola 
finanszírozását.  Elküldhetjük  a  kérvényünket  bárhová,  nem  tudjuk  az  iskolánkat  ellátni. 
Rosszak az állami finanszírozások.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Remélem, bízzunk a jövőben, bizonyos dolgaink ezek után fognak beindulni. Nem lehet azt 
várni, hogy félév alatt megoldódik minden. Az iskolával kapcsolatban: hogyan jönnek létre a 
túlórák  az  iskolánál.  A  Közalkalmazotti  Tanácsra  szükség  van-e.  Sose  lesz  magasabb  a 
gyereklétszám.  Házon  belül  nem tudjuk a  dolgokat  rendezni.  Külső  szakértő  vizsgálatára 
lenne szükség, tisztábban látnánk. A túlórák kitörölhetők volnának, ha elvesszük törvénytelen, 
házon belül lehetne lépni.

Rádi Györgyi képviselő
Augusztus hótól tudod átvizsgálni az egészet.  Van egy kötelező óraszám amit el kell látni. 
Biztos lehet spórolni, keresünk rá módot. Szeptemberig nem lehet átszervezni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Szeptember 1-től ezek megvalósítható dolgok? A múltkori tárgyaláskor rosszul esett, hogy az 
iskola a törvényi háttért figyelembe véve, 1,- Ft-ot sem tudunk megspórolni, mert minden jár.

Szász János polgármester
Mindenki érdeke, hogy az iskola megmaradjon, ha kell még akkor év közben, negyedévente is 
lehet változtatni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Igény szerint minden hónapban lehet rendelet módosítást eszközölni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az iskola  nyitott  minden  dologra,  amivel  meg  lehet  menteni  az  iskolát.  Addig  még  nem 
beszélek  a  kollégákkal  felelőtlen  dolog  nyilatkoznom.  Ahogy  csak  bírom  levesszük  a 
túlórákat,  ami számunkra nem kötelező levesszük.  Meg fogom tenni,  állásfoglalást  fogok 
kérni a minisztériumból. A következő évtől a pedagógusok bérét járulékaival együtt az állam 
fogja fizetni. Külső szakembert kérünk fel, hogy világítsa át az iskolát. Várjuk meg amíg meg 
lesz az új oktatási törvény.

Homoki-Szabó József képviselő
Menjünk el máshová, lehet hogy vannak lehetőségek, lehet hogy az óraszám nem 10-15 fő 
osztálylétszámhoz van. Mindenki azon van, hogy az iskolát fenntartsuk. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A felsorolásban az igazgatói  túlóra nem,  de  a többi  túlóra csak megmaradt.  A szakértői 
vizsgálatnak  örülök,  javasolni  szeretném  a  testület  felé,  hogy  a  közoktatási  törvény 
megjelenését követően  szeptember 1-től kell megcsinálni, hogy jól látunk-e mindent.

Kis Jánosné képviselő
Csak egy idézet jut eszembe: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát.”

Rádi Györgyi képviselő
A gyereklétszám és az óraszám között nincs összefüggés.
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Czombos Ferenc alpolgármester
A Közalkalmazotti Tanácsban a kiszolgáló személyzet is benne van?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mind a  20 fő benne van,  kötelező  mindenkinek.  A Közalkalmazotti  Tanács  Elnökének a 
törvény  szerint  hetente  4  óra   kedvezményt  kellene  adni.  Azért  erre  a  tisztségre  nem 
pedagógust választottunk.

Szász János polgármester
Minden egyes területen lévő csökkenés nem engedhető meg a minőség rovására.
Szavazásra bocsátom, hogy a pótlékokról való lemondás írásban történjen

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  1  nem 
szavazattal az alábbiak szerint dönt: 

A Képviselő-testület  írásban kéri  az  iskola pedagógusaitól   a  nyilatkozatot  a  különböző  
pótlékok lemondásával kapcsolatosan.

Kőrös Anikó óvoda tagintézmény vezetője 14 óra 40 perckor megérkezik az ülésre..

Szász János polgármester
Köszöntöm az óvoda tagintézmény vezetőjét. Az ülésen eddig felvetésként elhangzott, hogy a 
képviselő-testület megszünteti a fizetés nélküli szabadságon lévő óvónő álláshelyét, ezzel egy 
időben megszűnik az egy fő helyettesi  álláshely is. A területi  pótlékot a képviselő-testület 
visszavonja, valamint az ebédtérítés 50 %-át.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A létszámot kellene csökkenteni az óvodánál. Az oktatási törvény a szerkezet változást július-
augusztus hóban  engedi meg a fenntartónak.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Kérdezem a polgármestert és a jegyzőt, átadtuk a kistérségnek az óvodát, Ők rendelkeznek, 
hogy  kivel  akarják  ellátni  a  munkát.  Kérjük  ki  a  véleményét,  hogy  kinek  az  álláshelyét 
szüntessük meg. Tárgyalási szinten tehessen javaslatot, hogy kinek a munkahelyét szüntessük 
meg.

Szász János polgármester
A testület egy fővel csökkenti az óvoda létszámát.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Véleményem szerint az óvoda vezetője döntse el, hogy ki legyen az a személy.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Kikötheti a fenntartó, hogy a legkevesebb költséggel járó álláshelyet szünteti meg.

Nagy János képviselő
A kérdés az, hogy ez a személy vissza akar-e jönni egy év múlva.
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Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Nem tudok semmit, a dolgozó és a munkáltató között jött létre az egyezség.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A dolgozó maximum 1 évre kaphat fizetés nélküli szabadságot.

Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Azt a feladatot kaptam a munkáltatómtól,  hogy egy fő petőfiszállási  óvónőt keressek. Két 
személyt találtam, egy főnek nincs meg diplomája, a másiknak még egy éve hiányzik. Így lett  
felvéve a legkisebb költséggel a helyettesítő óvónő.

Rádi Györgyi képviselő
A legkisebb költséggel járó óvónő álláshelyét szüntessük meg.

Czombos Ferenc alpolgármester
Az óvoda vezetőjét nem lehet ebbe a helyzetbe hozni. A Kistérségnek van vezetője, a döntés 
ott  fog  megszületni.  A  fenntartó  kikérheti  az  óvoda  vezetőjének  véleményt.  Ha  ez 
bekövetkezik a Kistérséggel való szerződésmódosításra kell, hogy sor kerüljön.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nincs összefüggésbe.

Czombos Ferenc alpolgármester
Az ottani életvitelbe való  beavatkozást jelent a mi döntésünk.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A társulásba az van, hogy bevittük az óvodánkat a társulásba. Az óvoda mikrokörzeti társulás, 
tagóvódája a petőfiszállási óvoda. Amit a mikrokörzeti társulás nem bír lehívni normatívát, 
azt tesszük mi hozzá.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Innentől kezdve délután 1 csoporttal működnek, alapító okirat módosítást végre kell hajtani.

Czombos Ferenc alpolgármester
A tárgyalási sorozatban a képviselő-testület nem vett részt, nem tudom hogyan kerültünk a 
társulásba. Nem biztos, hogy jogosultak vagyunk, hogy van egy kistérségi feladat, van neki 
költségvetése  és  ez  mellett  készítünk  egy  másik  költségvetést  is.  Nem  tudom,  hogy  mi 
önállón,  egyoldalúan tudunk-e tenni  olyan beavatkozást,  hogy ettől  fogva ennyit  vagyunk 
hajlandóak finanszírozni és ezzel párhuzamosan álláshely megszüntetését kezdeményezzük.

Szász János polgármester
A mostani kistérségi társulás ilyen alapokon sokáig nem lesz tartható. Három dologba kell 
dönteni,  az  álláshely  megszüntetéséről,  a  területi  pótlék  és  az  50  %-os  ebédtérítés 
megvonásáról.

Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Az 50 %-os étkezési kedvezményt hárman veszik igénybe.

Nagy János képviselő
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A konyhásoknak nincs mód kivitelezni az étkezést,  az óvodásoknál példát kell  mutatni  az 
óvónőknek.

Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Egészségügyi helyzetre való tekintettel nem mindenki eszik. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Úgy nem lehet étkezést tanítani, hogy ezt sem eszem, azt sem.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A  törvény  megszüntette  a  kötelező  étkezést.  A  kultúrált  étkezést  kell  megtanítani  a 
gyerekekkel.
Az iskola lemondta a kötelező pótlékokat, egyezség született, amit elvesznek az iskolától, az 
óvodától is vegyék el.

Szász János polgármester
Az iskola felajánlotta a pótlékokról való lemondást, annak érdekében, hogy megmaradjon az 
intézmény.

Kőrös Anikó az óvoda tagintézmény vezetője
Én a saját részemről azt mondom igen, hogy Ők mit gondolnak, mit nem, én nem tudom. Itt 
kellene lenni a Kistérség vezetőjének. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A fenntartó pénzéről van szól.

Czombos Ferenc alpolgármester
A Kistérség Vezetője mit képvisel?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A Félegyházi pedagógusok ezt nem kapják. 

Szász János polgármester
Mi legyen az étkezési hozzájárulással?

Kis Jánosné képviselő
Maradjon  úgy mint az iskolánál.

Nagy János képviselő
Járható-e az út, hogy nyilatkoztassuk a dolgozót, hogy akar-e dolgozni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Neki nem jár semmi.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Határozott idejű dolgozóról van szó. Mentesül a munkavégzés alól.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal az alábbiak szerint dönt: 

A képviselő-testület  a 2011. évi költségvetésében nem biztosítja az óvodának az 50 %-os  
étkezési kedvezményt, nem biztosítja a pótlékokat, a legalacsonyabb költségekkel lévő egy  
óvónői álláshelyet megszüntet.
 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az óvodánál az álláshely megszűnése végkielégítéssel jár,  kiadásként látom.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Végkielégítésről és felmentésről van szó.

Czombos Ferenc alpolgármester
A legalacsonyabb költséggel lévő óvónői álláshely lett megszüntetve.

Rádi Györgyi képviselő
Lehet, hogy nem is akar visszajönni, ha Ő mondana fel, nem kellene neki fizetni.

Nagy János képviselő
Nyilatkoztatni kell.

Czombos Ferenc alpolgármester
A végkielégítés még a fizetés nélküli szabadságra is jár. Tartalmilag azt gondolnám, hogy a 
fizetés nélküli szabadságon lévő óvónő megnyilatkoztatását hamarabb kellene megtenni, mint 
az álláshely megszüntetését.
A vásárolt élelmezés az óvodánál 2.246.000,- Ft, ez mit takar.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Leszámlázzuk az óvodai térítési díjat. Be lesz szedve a pénz és Ők számla alapján fizetik meg 
a konyha felé.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Miért kell nekünk, hogy a pénzünket körbe kell táncoltatni. Mi főzünk, mi szedjük a térítési 
díjat.

Czombos Ferenc alpolgármester
A múltkor döntöttünk, hogy abban az esetben kerül kifizetésre, ha követelésük van.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Vásárolt szolgáltatást fizetnek, Ők vásárolják meg tőlünk.

Rádi Györgyi képviselő
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Ők a  vásárlók,  mert  a  szülőknek  Félegyházán  kellene  fizetni  a  térítési  díjat.  Ezt  a  kört 
spórolják meg.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nálunk az iskolánál van 80-90 ezer Ft folyóiratra, az óvodánál 150 ezer Ft. Én megszüntettem 
minden folyóiratot.

Szász János polgármester
Fussunk végig az összes költségen és határozzuk meg az összegeket.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A  - gyógyszerbeszerzésre 2.000,- Ft az kell,
     -  irodaszer, nyomtatvány 90.000,- Ft az is kell, 
     - könyv beszerzésére 40.000,- Ft maradjon,
     - a folyóirat beszerzésénél a 150.000,- Ft-ból, 100.000,- Ft-ot húzzunk le,
    -  a szakmai anyagokra a 90.000,- Ft maradhat,
    - a kisértékű tárgyi eszközökre a 100.000,- Ft maradhat,
    - a munkaruhára 60.000,- Ft maradhat, 
    - az egyéb anyagbeszerzésnél a 220.000,- Ft-ból  110.000,- Ft-ot húzzunk le,
    - a telefonszámla 96.000,- Ft maradjon, 
    - a szállításnál a 40.000,- Ft-ot vegyük le, 
    - a villamos energia 200.000,- Ft maradjon, 
    - a víz-, és csatornadíj maradjon,
    - a karbantartásra 125.000,- Ft maradjon,

- az egyéb üzemeltetési, fenntartási költség 281.000,- Ft, ebből 81.000,- Ft-ot vegyünk le,
- a vásárolt közszolgáltatás 20.000,- Ft-ja maradjon.,
- Áfa 1.119.000,- Ft,
- belföldi kiküldetés 20.000,- Ft maradjon,
- szellemi tevékenység 50.000,- Ft-ja maradjon,
- a rehabilitációs hozzájárulás 290.000,- Ft.

Összesen 331.000,- Ft-ot vettünk le eddig.

Az önkormányzati hozzájárulás 9.487.000,- Ft, ennyit adunk át nekik.

Czombos Ferenc alpolgármester
Az Ő kimutatásuk alapján 9.487.000,- Ft-ot kérnek, plusszba jön a végkielégítés és lejön a 
területi pótlék. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
9.487.000,- Ft-ot hagytak jóvá, benne vannak azoknak a döntéseknek a vetülete amit az előbb 
meghoztak.

Szász János polgármester
2 millióval csökkentsük a 11.378 ezer  Ft-ot, és így 9 millió Ft támogatást szavazzunk meg 
nekik.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú  (  7  igen)  
szavazattal  az alábbiak szerint dönt.

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében 9 millió Ft támogatást nyújt a kistérségi  
társulás keretében működtetett petőfiszállási tagóvodának.

Szász János polgármester
A Művelődési Háznál dolgozó írásos felvetésével kapcsolatosan, a múltkori a testületi ülésen 
a  6 órás  munkaviszonya  4 órára  lett  csökkentve.  A mostani  munkateljesítményével  nincs 
senki megelégedve. Javaslom a 4 órában történő foglalkoztatását az ígért munka bővítésével.

Rádi Györgyi képviselő
Kérni kellene a dolgozótól, hogy amit régebben is csinált tartsa be, írja ki, hogy mikor milyen 
foglalkozások vannak.

Nagy János képviselő
A terembérleti díjak befizetései miatt volt neki a plussz 2 óra.

Szász János polgármester
A befizetések most már a polgármesteri hivatalban történnek. Az összeget én határozom meg. 
Négy órás munkaideje lesz. Kérem, szavazzanak.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal az alábbiak szerint dönt:

A képviselő-testület a művelődési háznál dolgozó munkaidejét 6 óráról – 4 órára csökkenti.  
A terembérleti díjak befizetése az önkormányzat pénztárába történik, a mindenkori összeget  
a polgármester határozza meg, a rendeletben meghatározott értékek között.

Szász János polgármester
Minden rendezvényről rendezvénynaplót tart fenn. Nagyobb figyelmet fogok ráfordítani. Itt a 
megtakarítás 431 ezer Ft a járulékaival együtt.

Homoki-Szabó József képviselő
Érdeklődni szeretnék, hogy a másik két portával mi a helyzet.

Szász János polgármester
Viszonteladó volt csak a múltkori érdeklődő. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
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Lehet, hogy egy kis idő elteltével lesz jelentkező ezekre a portákra.

Homoki-Szabó József képviselő
Én még mindig fenntartanám vele a kapcsolatot. El tudtuk volna adni ennek az embernek. Az 
esélyt eldobtuk, nem vettük komolyan a vállalkozót.

Czombos Ferenc alpolgármester
A polgármester azt mondta, hogy a vevő volt komolytalan, arra a szintre se tudott eljutni, 
hogy valamilyen árat mondjon. Olyan próbálkozást sem tett, hogy valami árat kínáljon.

Nagy János képviselő
Nem akarom védeni a polgármestert, de azt határoztuk meg, hogy ettől az ártól elmozdulhat.

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az iskolatitkár egészségi állapotára való tekintettel 
nem fogadta el a hivatalnál a munkalehetőséget. A költségvetésünkre tekintettel, a hivatalba 
nem  lesz  felvéve  új  dolgozó.   Nem  tudjuk  még,  hogy  március  11-e  után  a  jegyző 
helyettesítése hogyan oldódik meg.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Figyelembe véve a rossz állapotát a költségvetésnek, szeretném maximálisan felkínálni, hogy 
végig fogom dolgozni az egész időt augusztus végéig. Júliusban és augusztusban szeretnék 
szabadságra menni. Nem kell külön senkinek helyettesítést fizetni.

Czombos Ferenc képviselő
A hivatal személyi juttatásánál a  jegyző vállalása pillanatnyilag kilátszik-e?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem, be se lett tervezve.

Czombos Ferenc képviselő
A pénzügyi  ügyintéző helyére lett felvéve a dolgozó, hogy jelenik meg a bérkülönbség. A 
másik felszabaduló álláshely  be van-e tervezve.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
A személyi juttatása az új dolgozónak be van tervezve határozott időre az Ő bére szerint. A 
másik álláshely június 28-ig van a bér tervezve.

Czombos Ferenc alpolgármester
Miért kell erre bért tervezni.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A felmentési ideje a dolgozónak, nem szabad egy összegben kifizetni.

Kis Jánosné képviselő
A jegyzői bért december 31-ig tervezni kell.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Feszegetném  és  a  polgármester  segítségét  kérném,  próbálkozzunk  már  meg  ezzel  a 
Kódexpressel valami olcsóbbra váltani.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A havi 70 ezer Ft-ot próbáltam, ez a legalacsonyabb.

Czombos Ferenc képviselő
A Magyar Közlönnyel kapcsolatban, ezek interneten vannak.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ez nem szerződéses, de a véleményem, hogy maradjon meg a Magyar Közlöny.

Czombos Ferenc képviselő
Kikeresteti a jegyző a rendeletet és ki kell nyomtatni, valamennyi költséget hagyjunk jóvá és 
az irodaszerhez tegyük hozzá.

Szász János polgármester
A  jegyző  nem  úgy  használja  a  számítógépet,  hagyjuk  meg  a  Magyar  Közlönyt,  Ő  a 
papírformát használja.

Czombos Ferenc alpolgármester
A kiküldetés 60 ezer Ft, ez mit takar?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos 
Az  értekezletre való menés, kiküldetés díja.

Czombos Ferenc alpolgármester
A kistérségi hozzájárulás 11.983.000,- Ft, ez mi?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Ez az óvodának a pénzeszközátadása.

Szász János polgármester
Köszönöm  a  korrekt  hozzáállását  a  képviselőknek  a  tiszteletdíjról  való  lemondással 
kapcsolatban, de ne mondjanak le, ha bármi bekövetkezik lesz mihez nyúlni.

Rádi Györgyi képviselő
Az iskolai  kollektívában erre  pályáztak  a  dolgozók,  ilyen  megszorításoknál  kötelességünk 
lemondani. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha  a  tiszteletdíj  100  %-os  lemondásáról  gondolkodunk,  azt  csak  feltételekkel  tudom 
elképzelni. A 20 %-os költségátalány lemondásáról az alakuló ülésen már döntöttünk, ahhoz 
ragaszkodom. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Amikor  a  pénzügyi  ügyintéző  a  felmentési  idejét  töltötte,  bizonyos  átalánydíjért  végezték 
helyette a feladatot. Most egy hónapja nincs itt a gazdálkodási főmunkatárs, helyette a másik 
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gazdaságis csinálja a feladatokat. Igaz, hogy nincs beépítve túlóra, de valahogy csak kellene 
azt az embert segíteni aki a  költségvetést készíti.   A gazdálkodási főmunkatárs táppénzen 
van, ami megmarad a béréből oda lehetne tenni a helyettesítő kolléganőnek.

Szász János polgármester
Majdnem minden ember duplán dolgozik. Ha lehetőség van illik adni mindenkinek.

Homoki-Szabó József képviselő
Az igazgatáson is van túlmunka és a helyettesítés is nagy mértékű.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Adtam már tavaly is a helyettesítő kolléganőknek egy bizonyos összeget. Most is adni fogok 
ebből a kevés betegszabadságon túli pénzből, amit meg tudok spórolni. Magamnak sohasem 
osztottam.

Kiss Jánosné képviselő
A  lakosok  jelzik,  hogy  a  hivatalnál  dolgozók  tisztességesen  és  maximálisan  mindent 
megtesznek az ügyfelek iránt.

Nagy János képviselő
Elgondolkodtató  lenne,  hogy a  hivatalnál  ki  lehetne  cserélni  a  kazánt  és  nem kiadogatni 
kellene a fát, hanem behozni. Ugyanezt a Művelődési Háznál is meg lehetne valósítani.

Szász János polgármester
Az első porta eladásából kazánt veszünk. A kimért terület rendbetételét megtesszük, ami a 
miénk. De ami nem a miénk kötelezzük a tulajdonosokat, hogy tegyék rendbe.

Czombos Ferenc alpolgármester
Hadd dolgozza át nyugodtan a gazdaságis szakember ezeket az elhangzott változtatásokat a 
költségvetésben. Anélkül, hogy az ügyrendi bizottság ne tárgyalná nem kerül a kezünkbe. Az 
út  menti  fák  kivágásánál  sose  feledkezzünk  meg,  hogy  ezek  a  fasorok  szélfogóként 
jelentkeznek,  ne vágjuk ki mindet.

Szász János polgármester
Olyan szinten vigyázunk rá, hogy az erdész meghatározza, hogyan lehet levágni az ágakat. 

Nagy János képviselő
Ez a KPM-es útra vonatkozik?

Szász János polgármester
Igen. 

Nagy János képviselő
Tájékozódási szintet is nyújtanak ezek a fák.

Rádi Györgyi képviselő
812  ezer  Ft  van  a  tartalékon,  ez  borzasztóan  kevés.  Javasolnám,  hogy a  tiszteletdíjunkat 
rakjuk céltartalékra egy bizonyos célra.

17



Homoki-Szabó József képviselő
Nem szeretnék lemondani a tiszteletdíjról. Ekkora fizetés mellett nem biztos, hogy le fogok 
mondani. 

Rádi Györgyi képviselő
Ha ilyen kényszerből nyomtuk ki a dolgozókból a megtakarítást, akkor erkölcsi kötelességünk 
lemondani. Kérek rá szavazást, véleményezést.

Homoki-Szabó József képviselő
Elég sok helyen járok, sok mindent látok, legalább ebből a pénzből tudok segíteni.  

Rádi Györgyi képviselő
Kérek rá szavazást véleményezést.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Egyetértek  Rádi  Györgyi  képviselővel,  lemondunk  valamilyen  célra,  nem  bérre  hanem 
fejlesztésre. A konyhásoktól le vesszük, mi meg keresünk 20.000,- Ft-ot.

Szász János polgármester
Azok akik tettek áldozatot, eddig nem tettek. Nem várható el senkitől, hogy saját pénzéből 
jótékonykodjon. A konyhától is el lehet küldeni valakit. Ilyen alapokon meg kellene vonni a 
civilszervezetektől is a pénzt.

Homoki-Szabó József képviselő
Mekkora hiánnyal küzd az iskola? Az ne nagyon küzdjön akinek még mindig fenntartjuk az 
iskolát. 

Kiss Jánosné képviselő
Lemondtunk a bizottsági tagsági díjról. Emelt fővel végig megyek a falun. A gyerekeim nem 
járnak se iskolába se óvodába, de én mindegyik szervezetet támogatom.  Én sem mondok le a 
tiszteletdíjamról. Ha önrész kell akkor szóljanak.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Elmondtuk a véleményünket,  van egy közös döntés,  legyen ez egy többségi  döntés és ne 
személyeskedjünk. 

Szász János polgármester
Eddig is már sok mindent feláldoztunk.

Homoki-Szabó József képviselő
Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület döntése érvényes mindenkire, de nem azt jelenti, 
hogy el kell fogadnom a határozatot.

Szász János polgármester
Véleményem szerint egyenlőre  a tiszteletdíjról ne szavazzunk. Ha valami költség adódik és 
pénzre van szükség  úgyis szólok.

Nagy János képviselő
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Egyetértek Rádi Györgyi és Homoki-Szabó József képviselővel is. A nyugdíjamból én sem 
tudok senkinek sem adni. A tiszteletdíjból tudjuk finanszírozni a kisebb kiadásainkat, valahol 
jó érzés adni is. Sokat jártam területen, de sohasem kértem benzinköltséget. 

Homoki-Szabó József képviselő
Kellemetlenül érint, van egy három gyermekes család, ahol plussz még van egy fogyatékos 
gyerek, akiknek már elvitték az autójukat is, ha lemondok a tiszteletdíjról nem tudok segíteni 
neki.

Nagy János képviselő
A múltkori testületi ülésen tévedésből hangzott el, hogy ez a család  kapott fát, sajnos nem 
kaptak.
 

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

Petőfiszállás  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – részleteiben eltérő,  
de minden témában többségi szavazattal – 6 igen 1 nem szavazattal a következő  
határozatot hozza:

33/2011. (I. 26.) ÖKT. határozat
A  Községi Önkormányzat 2011. évi
Költségvetésének második tárgyalása

H A T Á R O Z A T:

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

• A  védőnői  szolgálatnál  dolgozó  takarítónő  munkaidejét  közös  
megegyezéssel 8 órásról 4 órás munkaviszonyra csökkenti, végkielégítés  
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és  felmentés  fizetése  mellett,  de  a  dolgozóval  történő  közös  
megegyezéssel.

• Az  Iskola  munkavállalói  részére  nem  biztosítja  az  50  %-os  étkezési  
kedvezményt.

• Írásban  kéri  az  iskola  pedagógusaitól   a  nyilatkozatot  a  különböző  
pótlékok lemondásával kapcsolatosan.

• A  Képviselő-testület  a  2011.  évi  költségvetésében  nem  biztosítja  az  
óvodába dolgozó közalkalmazottaknak az 50 %-os étkezési kedvezményt,  
nem biztosítja a pótlékokat a közalkalmazottaknak, egy a legalacsonyabb  
költségeken lévő óvónői álláshelyet megszüntet.

• A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében 9 millió Ft támogatást  
nyújt  a  kistérségi  társulás  keretében  működtetett  petőfiszállási  
tagóvodának.

• A művelődési háznál dolgozó munkaidejét 6 óráról – 4 órára csökkenti.

• A terembérleti díjak befizetése az önkormányzat pénztárában történik, a  
mindenkori  összeget  a  polgármester  határozza  meg,  a  rendeletben  
feltüntetett összeghatáron belül.

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület  ülését  17 óra 45 
perckor bezárom.

 
K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
         polgármester                                                                                   jegyző

             Homoki-Szabó József                                                       Nagy János 
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                                                            jegyzőkönyv hitelesítők
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