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Készült: Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt községek Képviselőtestületének 2010. december 6-án tartott nyilvános együttes ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Ököritófülpös
Jelen vannak
Ököritófülpös részéről: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta

Rápolt község részéről:Petri István polgármester
Móricz Ferenc
Szilveszter Gábor
Kaszonyi József
Kiss Zoltán
Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó körjegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, 6 fő az
ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Petri István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 5 fő testületi tagból, mind a 5 fő
az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
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1. Napirendi pont
Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és
Könyvtár alapító okiratának módosítására.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az írásos anyagot mindenki megkapta, így annak az indoka ismert.
Hozzászólások:
Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi, hogy ennek az intézkedésnek milyen haszna lesz?
Milyen szakfeladaton fog tovább működni a konyha?
Elmondja, hogy eddig sem volt két, álláshely betöltve a konyhán.
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy az előterjesztésben is benne vannak az indokok, de
mindig gondot okoz Rápolttal a pontos pénzügyi elszámolás az oktatás
vonatkozásában. Mivel intézményfenntartó társulást tartunk fent
Ököritófülpös- Rápolt községek az egy gyerekre jutó többletköltséget
nem lehet pontosan meghatározni a konyha iskolához tartozása miatt. A
konyha nemcsak az iskolás gyerekekre főz és a dolgozóknak a segítséget
mindig a polgármester adta, a közmunkások közül. A konyhához
kapcsolódóan nem lehet ÁFA visszaigénylést érvényesíteni, csak
befizetendőnk van. Egy almérő felszerelésével a konyha iskolától
történő leválasztásával pontosan ki tudjuk számolni a költségeket.
A konyha pedig az Önkormányzat szakfeladataként működne tovább és
a polgármesterhez tartozna.

Kajus László
Mi ennek a haszna? A költségeket így is el kell számolni és úgy is el kell
számolni. Ha más gyakorolja a munkáltatói jogkört azzal mi változik?
Az elszámolásokkal kapcsolatban miért nem lehetett eddig
visszaigényelni?
Ki kire főz ez egészen más.
Elmondja, hogy ő mindig felkészülve jön az ülésre, de nem a jegyzőtől
várta a válaszokat.
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Szécsi Bálint alpolgármester:
Elmondja, hogy mindenki felkészül, de mikor előkészítésre kerül egy
dolog igyekeznek az Önkormányzatnak a legjobb megoldást megtalálni.
A legnagyobb nehézség az, hogy sok zűrzavaros dologról van szó.

Petri István Rápolt község polgármestere:
Elmondja, hogy itt a konyháról van szó és nem oktatásról. Mindenki
jobban jár, ha az ÁFÁ-t nemcsak befizeti, hanem valamit vissza is tud
igényelni. Ha emberi erőforrás szükséglete van, azt az Önkormányzat
oldja meg. Az iskola maradjon az oktatásnál. Kemény pénz van a
működésben, akkor minden egyes forintot meg kell fogni.
Balogh Attila alpolgármester
Elmondja, hogy ő Porcsalmán iskolaigazgató és ott sem az iskolánál
működik a konyha. Hisz nem mindegy honnan szerzik be az
alapanyagokat, hol lehet spórolni. A vezetői ellenőrzésre is így több idő
marad.
Kajus László:
Elmondja, hogy ne higgyék, hogy a takarékosság ellene vannak, de hogy
sok mindent nem tudnak, arról nem ők tehetnek.
Ők partnere mindenben ami az Önkormányzatot előrébb viszi, de őket is
partnernek kell tekinteni. Véleményüket el fogják mondani és megérti
Annuska is hogy ha olcsóbban lehet megvenni dolgokat, valamint
reméli, hogy sokkal olcsóbban is meg lehet oldani dolgokat.
Hopka Ildikó körjegyző
Elmondja, hogy ő személy szerint többször szólt azért Annuskának,
hogy ne legyen annyi péksütemény. Az elmúlt években ellenőrzés
egyáltalán nem volt.
Szécsi Zsigmondné iskolaigazgató
Véleménye szerint faramuci helyzet volt eddig is , és ezután is az lesz,
hisz a konyha helyileg ott marad.
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Úgy gondolja, nemrég volt egy belső ellenőrzés, amikor is a belső
ellenőr rendben talált mindent. Pénzügyileg pedig, eddig is a hivatalhoz
tartoztak.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös képviselő-testülete 3 igen szavazattal 1 tartózkodással 2 nem
szavazattal
Rápolt község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag nem
sikerült döntést hoznia.

2. Napirendi pont
Előterjesztés a közösen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására.
Előadó: Szabó Béla gesztor Önkormányzat polgármestere
A polgármester elmondja, hogy részletes anyag ment ki a koncepcióval
kapcsolatban, itt elsősorban az iskolát érintő dolgokról van szó, hisz az
Idősek Klubja pluszos.

Kajus László:
Kezdi, hogy a vagyontárgyak hol vannak amivel gyarapodott az iskola?
Hopka Ildikó körjegyző
Elmondja, hogy az írásban kiküldött anyagból kiderül, úgy a bevételek
között is és a kiadások között is megtalálhatók.
Szécsi Zsigmondné:
Kérdezi, hogy helyettesi álláshelyet vagy helyettesi beosztást kíván a
képviselő-testület megszüntetni?
Szabó Béla Ököritófülpös Nagyközség polgármestere
Elmondja, hogy csak a beosztást az álláshely megszüntetéséről szó nincs.
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Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi, hogy biztos-e, hogy diplomás közmunkás tarthat-e órát? Ha a
dolgozó munkaügyi Bírósághoz fordul ki fogja –e tudni fizetni az
Önkormányzat?
Szabó Béla Ököritófülpös Nagyközség polgármestere
Elmondja, hogy nincs aláírva a tantárgyfelosztás, így el sem kezdődhetett
volna az iskola.
Kajus László:
Elmondja, hogy ő nem úgy nyilatkozott, ahogy az a testületi jegyzőkönyvbe
le lett írva. Ő végig hangsúlyozta, hogy a szakmaiság megtartása mellett ,
tartson csak diplomás közmunkás órát. Nem az van leírva amit ő mondott.
Csicsák Pál intézkedését is megkérdőjelezi. Kérték, hogy rendkívüli ülés
legyen összehívva. A jegyző azt mondta, hogy az alpolgármester
törvényesen járt el, de nagyon oda kell figyelni, hogy hangzott el. Ő a
szakmaiság megtartása mellett döntött így.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Azt látja és érződik, hogy a hajhúzogatás megy.
Kajus László:

Elmondja, hogy volt már ilyen, mikor mást mondtak és a Közigazgatási
Hivatal mást írt le, az előző alpolgármester ügyében.
Nem tudjuk ki tud megtartani egy órát és ki nem . A beszélgetés hiánya,
emiatt nincs tantárgyfelosztás sem.
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy akinek diplomája van, nincs jogunk kétségbe vonni, hogy
alkalmas e a tanításra. Elmondja, hogy a mostani állásfoglalást nem az
Önkormányzat kérte, hanem az iskolaigazgató.

Petri István:
Elmondja, hogy közös testületi ülésen született egy döntés. Nem érti miről
vitatkoznak, hisz egy fizetésképtelen helyzet is előállhatott volna.
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Meg kellett oldani a dolgokat. Itt nem csak az iskoláról van szó. Született
egy közös határozat. Épp Kajus László mondta el, hogy nem lesz népszerű
döntés.
Szécsi Zsigmondné intézményvezető:
Elmondja, hogy két dologról van szó. A tantárgyfelosztásról és a túlóráról.
Elhangzott, hogy a létszámot nem bővíthetjük, túlórát nem fizethetünk. Ő
úgy ment haza, hogy ezt Ököritófülpös nem fogadta el, Rápolt egyhangúlag
elfogadta. Ő nem akart szembe menni a fenntartói akarattal, de nem volt
elég közmunkás és azért kellett így elkészíteni a tantárgyfelosztást, mert
csak így kezdődhetett el a tanév. A jegyző szeptember 10-én visszaküldte a
tantárgyfelosztást, hogy az nem áll összhangban a fenntartói döntéssel.
Beszélt a képviselő-testület tagjaival az alpolgármesterrel és kikérte az ülés
jegyzőkönyvét is. Mikorra kérték a rendkívüli ülés összehívását, nem arra
az időpontra hívta össze az alpolgármester, ezért kért állásfoglalást a
Közigazgatási Hivataltól. A Közigazgatási Hivatal megerősítette, hogy az
alpolgármester törvényes keretek között, jogszerűen hívta össze a testületi
ülést. Utána beszélt a rápolti polgármesterrel, hogy a tantárgyfelosztás
legyen rendezve. De túlórát nem is adtak le, a dolgozók önként mondtak le.
Azért, hogy a szakórák megtartásra kerüljenek, túlóra kifizetés nélkül is
megtartják az órákat. Úgy gondolja nem mulasztott, de nem minden
közhasznú tudja megoldani a feladatokat. Az átdolgozott tantárgyfelosztás
szintén leadásra került.
Balogh Attila alpolgármester:
Elmondja, hogy intézkedési tervet kellett kidolgozni a megtakarításra és ezt
kell megnézni mit takar. Mit vehetek vissza, hisz az előző testület semmit
nem vett vissza. Október 8-án meg kellett volna az új polgármestert és
vezetést keresni, hogy lehet-e veletek tárgyalni és nem a Közigazgatási
Hivatalnál feljelentést tenni.
Szabó Béla Polgármester
Elmondja, hogy a túlóra megvonás helyes döntés volt és kéri is, hogy ezt a
testületi határozatot erősítsék meg.
Kajus László
Elmondja, hogy ők nem tudtak arról, hogy csőd közeli helyzet van.
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Hopka Ildikó körjegyző
Elmondja, hogy június végén a testületi ülésen elhangzott, hogy nagyon
rosszul állunk. Ezen az ülésen hosszabbította meg a képviselő-testület a
folyószámlahitelét és határozta meg a munkabérhitel keretét. Döntött arról,
hogy nem tart körtefesztivált, mindazért mert nem volt rá fedezete. A július
azért volt nehéz, mert csak augusztusban kaptuk meg az ÖNHIKI első 8
havi előlegét 13.177.000.-Ft-ot, mivel 19.766.000.-Ft pályázati pénzt
kaptunk működésre és előleget nem vettünk fel. Így a pénzügyi helyzet
kissé stabilizálódott. Mindenről testületi döntés született.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Elmondja, hogy arra kér mindenkit, ha kimegy az ülésről a valóságnak
megfelelően mondjon el dolgokat. Itt nem személyekről van szó, hanem
takarékosságról. Neki is mint intézményvezetőnek intézkedési tervet kellett
készíteni. Nem személyeskedésről van szó, hanem fiskálisan kell
előremozdulni. Megoldást kellett találni ezért ezek a javaslatok.
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy úgy menjenek ki a dolgok ahogy itt elhangzottak.
Szilveszter Gábor:
Elmondja, hogy ő személyi kérdésekkel nem foglalkozik. Komoly
probléma, hogy a képzettség mi mit szabályoz le. Ami döntést hozunk, azt
csak az Alkotmánybíróság bírálhatja felül. A munkaügyi Bíróság nem
változtathatja meg a képviselő-testületi döntést. Ismételten fel lehet tenni a
kérdést , de nincs jelentősége, mivel a 60/1991 AB határozat értelmében a
Közigazgatási Hivatalnak is csak véleményezési joga van. Senki nem
kényszerítheti arra a képviselő-testületet, hogy bármit vonjon vissza Zárjuk
rövidre. Erősítsük meg a korábbi döntést és szavazzuk meg a takarékossági
intézkedéséket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös képviselő-testülete 3 igen szavazattal 1 tartózkodással 2 nem
szavazattal
Rápolt község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag nem
sikerült döntést hoznia.
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3. Napirendi pont
Előterjesztés a Körjegyzőség költségvetési koncepciójának elfogadására.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
A körjegyző elmondja, hogy az írásos anyag kiküldésre került, így szóbeli
kiegészítést nem kíván adni.
Hozzászólások:
Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi, hogy az étkezés csak melegétkezés lehet?
Hopka Ildikó körjegyző
Elmondja, hogy a 2010. évi adójogszabályok miatt volt erre szükség, hisz a
hidegétkezési utalványnak 96%-a adó alá esik. A melegétkezési utalvány
kedvező adózású 25%-os ebben az évben, jövőre 19%lesz. Jövőre
előreláthatóan nem lesz különbség a két utalvány között, de a testület a saját
konyháját szerette volna helyzetbe hozni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot
A Rápolt község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő – Testületének
87/ 2010 ( XII.06)
határozata

Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
38/ 2010( XII.06.)
Határozata

A Körjegyzőség költségvetési koncepciójának elfogadásáról.
Képviselő-testület:
A Körjegyzőség költségvetési koncepcióját a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadta.
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4. Napirendi pont
I./
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Javasolja, hogy az óvodai vezetői álláshely kerüljön meghirdetésre. Jelenleg
határozatlan időre szól, de a vezetői álláshelyeket 5 évente meg kell
hirdetni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a munkáltató az óvodavezetői álláshelyet
hirdesse meg.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös képviselő-testülete 4 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi
határozatot
A Rápolt község képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő – Testületének
88/ 2010 ( XII.06)
határozata

Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
39/ 2010( XII.06.)
Határozata

Az Óvodavezetői álláshely meghirdetéséről.
Képviselő-testület:

A Németh Lili Általános Iskola –Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
tagintézmény-vezetői álláshelyét, amely az óvodavezetői álláshely
betöltésére irányul meg kell hirdetni.
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II./
A lakosság részéről Kokas Elemér szót kér.
Szabó Béla Polgármester a szót megadja.
Elmondja, hogy a Vadásztársaságnál, ő a földtulajdonosok közös
képviselője. 2008-2009. évben kapott felhatalmazást arra, hogy felajánlják
az Önkormányzatnak a hozzájárulást. A megállapodást alá kellene írni.
Id. Móricz Ferenc:
Elmondja, hogy elég szomorú a vadászati törvény, mert ő odaadta a földjét,
de a társaság semmit nem teljesített. Megcsinálták a szerződést, de semmit
nem teljesítettek.

Kokas Elemér:
Kéri Id. Móricz Ferencet, keressék egymást és tisztázzák a dolgokat.
Szabó Béla polgármester:
Megköszöni a gesztust. Elmondja, ha a földtulajdonosoktól hozzák a
nyilatkozatokat, amiben a hozzájárulásukról lemondanak és azt felajánlják
az Önkormányzatnak köszönettel veszi és azt a földutak karbantartására
fogják fordítani.
A polgármesterek az együttes ülést bezárták.

k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Petri István
polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző
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