
 1 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. október 19-i rendkívüli nyílt ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 86-89 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés testületi határozatok módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Intézkedési terv a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájának 

biztonságos, költséghatékony működtetéséről 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

86/2020.(X.19.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 19-i rendkívüli nyílt ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

87/2020.(X.19.) számú határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolák felvételi 

körzetének véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és a statisztikai adatok alapján 

megállapította, hogy a településen  

  

a Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 30 

fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :65 fő.  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási intézmény 

felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a területileg illetékes 

Tankerületi Központot.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 



 2 

88/2020.(X.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Mile József 

és Mile Józsefné tulajdonát képező Szerep külterület 077/21-es helyrajzi számú, 0,2119 ha 

területű, 4,38 AK értékű szántó művelési ágú  ingatlanra, bruttó 262.800.- Ft, azaz 

Kettőszázhatvankettőezer-nyolcszáz forint összegben. A megvásárolt ingatlan 

startmunkába kerül bevonásra. A vételárat a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

89/2020.(X.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpálya tulajdonjogának rendezése 

érdekében területrendezést és csereszerződést javasol a szerepi 317 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosával Zsurka Lajossal. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 19-i rendkívüli 

nyílt üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázs, Bácsó Balázsné, Dezső Gyula, 

Győri Balázs, Mile Zoltánné képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Zoltánné képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 13.00. órakor megnyitotta. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Mile Zoltánné képviselő igazoltan van távol.  

A következő napirendi pontra tennék javaslatot: 

 

1./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés testületi határozatok módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Intézkedési terv a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájának 

biztonságos, költséghatékony működtetéséről 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

86/2020.(X.19.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 19-i rendkívüli nyílt ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A jegyzőnek össze kell állítani a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók számát és 

ezt a tankerületi központ számára továbbítani kell. Minden évben október 15-ig beszerzi a 

tankerületi központ a települési önkormányzatok véleményét, ami tartalmazza a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát, illetve javaslatot teszünk az iskolai 

körzethatárról. Az előterjesztést mindenki elolvasta. A határozati javaslat szerint tenném fel 

szavazásra. Valakinek kérdés, vélemény? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azért nem tudtuk a szeptemberi testületi ülésen tárgyalni, mert október 2-án érkezett 

meg a megkeresés, közben október 15-ig lett volna a határidő. Nem tudtuk volna a szeptemberi 

ülésen tárgyalni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető megérkezett az ülésterembe. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény, hozzászólás? A határozati javaslat szerint aki elfogadja kérnék 

szépen egy szavazást. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

87/2020.(X.19.) számú határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolák felvételi 

körzetének véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és a statisztikai adatok alapján 

megállapította, hogy a településen  

  

a Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 30 

fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :65 fő.  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási intézmény 

felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a területileg illetékes 

Tankerületi Központot.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 

2./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jeleztem a képviselő-testületnek, hogy Mile Józsefnek és Mile Józsefnének van egy 

szántója ami közvetlenül az önkormányzat 9,8 hektáros szántója mellett található és ezt mi 

startmunka céljára használjuk, amennyiben ezt megvásároljuk több mint 10 hektárunk lesz 

egybe. 262.800 forint vételárban és 4,38 Ak értékben. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, véleménye? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Akkor ez állja a helyét hogy vásárolhat az önkormányzat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Megnéztem én is és a földtörvény szerint vásárolhat ha arra a célra használja amit 

megjelöl, sőt ki sem kell függeszteni a hirdetőtáblára. Támogatom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Érdeklődtem ügyvédnőtől és azt mondta, hogy kifüggesztés nélkül megveheti az 

önkormányzat. Kérdés, vélemény? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ha gyarapítjuk az önkormányzat vagyonát az sosem baj. Ha elvesszük ezt a pénzt túl 

tudjuk-e élni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még 262 ezer forintot csak túl élünk. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Meg ha ez olyan helyen van, ahol ez nekünk fontos. Most hirtelen nem tudom 

beazonosítani. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A híddal majdnem szemben van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Utána van egy nagyobb rész, azt megvette Nagy Csaba és utána is van még Nagy 

Csabának és kb. 15 hektárt tudunk egyben művelni, mert Csaba meg odaadta a földjét, hogy azt 

az önkormányzat műveli. Tehát azt mi használjuk. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Jelentős bevételt is jelenthet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A kukorica? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Le van már vágva a kukorica. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Megvannak az összegek olyan 50/hektár ezer forint előleget küldenek a napokban. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Kincstártól megkaptam az értesítést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Október 15-től kezdik folyósítani. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Az a csoda hogy elkezdik végre. Az Uniótól mikor megkapják és használják. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs hozzászólás a határozati javaslat szerint teszem fel. A szavazáskor 6 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

88/2020.(X.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Mile József 

és Mile Józsefné tulajdonát képező Szerep külterület 077/21-es helyrajzi számú, 0,2119 ha 

területű, 4,38 AK értékű szántó művelési ágú  ingatlanra, bruttó 262.800.- Ft, azaz 

Kettőszázhatvankettőezer-nyolcszáz forint összegben. A megvásárolt ingatlan 

startmunkába kerül bevonásra. A vételárat a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

3./ Előterjesztés testületi határozatok módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 2014-ben és 2015-ben is tárgyalt róla a testület. Sportpályát évekkel ezelőtt kerítették 

le, hogy kb. annyi lenne a területünk ameddig a kispadok vannak. Tehát onnantól már elvették 

a Zsurkáék legelőjéből. Ez már 2014 óta húzódik, hogy cseréljük el. Ami ott van nekik a tanya 

végében ék alakú rész az 1,4 hektár és az önkormányzaté. Ezt szeretnék, ha elcserélnénk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az sokkal nagyobb mint ez a rész, össze sem lehet hasonlítani ezzel a csíkkal. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gyuszi bácsi nem is egy csíkért cseréljük el. Egy ugyanekkora területért. Már 2014-ben 

és 2015-ben kinyilvánította a szándékát a képviselő-testület. A lényeg az hogy ugyanolyan Ak 

értékben cserélünk a legelővel. Ha elcseréltük megosztatjuk, hogy meddig tart a mi legelőnk. 7 

hektárnál is nagyobb a legelő összterülete.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ez illetékmentes? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekünk illetékmentes mint önkormányzat. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Végül is rendbe kell tetetni, de röhej az egész. Ez megint a részarány tulajdon kimérés 

miatt van.  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Csonkatornyot is kimérték.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Azt meg még a kárpótlás, nem is a szerepiek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindent kimértek amit lehetett, az önkormányzat nem volt kellőképpen észnél és ennyi. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Dehogynem észnél voltunk mi ha nem tudnád. Én mentem be Fukszilus Magdival a 

megyére, azt mondták ha 125 emberrel akarunk perbe kerülni azonnal indítsuk el. Annyinak 

írták ki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Aki egyetért a határozati javaslattal kérem szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

89/2020.(X.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpálya tulajdonjogának rendezése 

érdekében területrendezést és csereszerződést javasol a szerepi 317 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosával Zsurka Lajossal. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

4./ Intézkedési terv a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájának 

biztonságos, költséghatékony működtetéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kaptunk egy előterjesztést hogyan tudnánk hatékonyabban működtetni az óvoda 

konyhát. Ezt gondolom mindenki átnézte. Edit valami kiegészíteni valód van-e még? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ha valakinek kérdése van válaszolok. Nem mondom hogy intézkedési terv, hogy 

végrehajtható, inkább ötletek amit úgy gondoltam beszéljük meg. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Editke megmondom őszintén ebben belenézve nem láttam mitől lesz hatékonyabb a 

konyha működése. Le van írva benne egy-két dolog, de mi jelenti a hatékonyságot? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Úgy gondolom az jelenti, ha tudnánk emelni az étkezők számát. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez nem sok. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Itt csökkenésre lehet számítani. A felnőtteknél 1000%-ban mernék fogadni.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Csökkenésre? Miért? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Azért mert az ingyen konyha, vagy nem tudom minek hívják, mindenütt legalább is 

kezdéskor nagyon sokan mennek. Igaz hogy nem délben van, hanem később, de gondolkozzunk 

már el a 60-80 ezer forintból élő nyugdíjasoknál számítani fog. És ne adja Isten még jól is 

főzzenek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mondjuk hozzám az jutott el, hogy nincsenek megelégedve az óvodai ebéddel az idősek. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Próbáljuk pedig mindig változatossá tenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem szoktam hordani, így nem is tudom. Edit egy kérdés, a szünidei étkező gyerekek 

szünidei étkezésbe hogyan lehetne többet bevonni? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azért hívtalak pénteken Zoli, mert van 196 jogosult és akkor 88 fő igényli. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A szünidei gyermekétkeztetésnek az igénybevétele úgy történik, hogy minden érintett 

szülő kap egy tájékoztatást és ő nyilatkozik kéri vagy nem kéri. Úgy tudom olyan 90 fő kérte. 

Csak hogy nézzük az arányokat Püspökladányban 600 hátrányos helyzetű van és 107-en kérték, 

itt pedig 88-an. Arányaiban többen kérték a szünidei étkezést. Minden szülő kap egy 

tájékoztatást, minden szülő mérlegeli hogy igénybe veszi vagy nem veszi igénybe. Azt nem 

tudjuk megtenni hogy kimegyünk és győzködjük őket.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezt pedig fel kell vállalni, mert a fele elfelejti.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még a fele sem igényelte. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A hivatal bevállalja ezt a feladatot akkor ha plusz egy embert kapunk. Olyan mértékben 

vagyunk leterhelve, hogy kizárt hogy a mostani leterhelés mellett egyenként keressük meg a 

szülőket. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Másképp nem tudod megcsinálni, mert itt elfelejtik az emberek.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 De olyan mértékben le vagyunk terhelve hogy ezzel a létszámmal ezeket a plusz 

feladatokat nem tudjuk ellátni.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem a hivatalra gondoltam, hogy a hivatal járja körbe, hanem a gyermekjóléti szolgálat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gyermekjóléti szolgálatnál is van feladat, ott is dolgoznak. Ez nem az ő dolga. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De tudok olyan családot akik tudom, hogy rá vannak szorulva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De Edit ti találkoztok az óvodában velük, miért nem szóltok rájuk? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mert óvodás gyermek nem igényelheti.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szülőre gondoltam. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Csak azért írtam mert ezzel lehet növelni a bevételt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keressük meg a módját hogyan. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nyáron 176 gyerek igényli és nem óvodás. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az lehet amit Gyula mond, hogy nem tudnak róla vagy elfelejtik. Majd csak 

rádöbbennek hogy nem lesz ebéd. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Igazából nem az őszi és tavaszi szünet ami hosszú, a nyári szünet és inkább arra igénylik 

sokan. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Csak tudjátok ezzel mi a baj, akkor vissza kell fizetni ami van. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azt fogjuk tudni hozni amit most igényeltünk, mert a tavalyi szerint igényeltünk. Arra 

gondoltam, hogy növelhetnénk amit kapunk az államtól a szünidei étkeztetésre és abból lehet 

bért és dologit is fizetni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor rá kell erre „feküdni”. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 Minden szülő ki van erről értesítve, kap egy nyilatkozatot. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mi ezt nagyon jól értjük. Mi értesítjük a szülőket hetente, ebben vagyok már nem tudom 

hány éve, tisztában vagyok vele, hogy ki vannak értesítve a szülők, csak még arra rá is kell 

erősíteni. Ahogy mondja Gyula elfelejtik, későn kap észbe. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ismerem Püspökladányban hogy történik az ügyfelezés és ismerem Szerepen is. Az tény 

hogy kevés településen vannak ilyen mértékben kiszolgálva az ügyfelek mint itt Szerepen. 

Ugyanis is itt Szerepen annyit kell csinálni az ügyfélnek, hogy személyesen jöjjön be, az összes 

többi dolgot az ügyintézőnek kell csinálni. Oda adjuk nekik a kezükbe a nyomtatvány, mi 

vagyunk azok akik kitöltjük helyette. Szólunk, hogy ezt vagy azt a mellékletet hozz be, 

gyakorlatilag az ügyintézők végzik el azt amit az ügyfélnek kellene csinálni. Ezért vagyunk 

borzasztóan leterhelve. Nagyobb településen ez elképzelhetetlen. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem érzékenyek a szociális dolgokra. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az itteni ügyintézők azért vannak ilyen mértékben leterhelve mert kétszer annyi munkát 

kell belefektetni egy ügyfélnek a segítségébe mint más településen. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Én ezt elismerem jegyző úr, sőt nem is vitatom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő kérdésem, hogy a havi számlázást nem ti csináljátok Edit? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De, persze. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor nincs most betartva hogy határidőben és rendszeresen legyen számlázva. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De be van tartva csak én ezen vagyok, még most is október 19-e van, ma lett kész az 

önkormányzatnak amit kiszámlázunk gyerekétkeztetés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hány havi visszamenőleg? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ez most egyhavi, mert júniusig meg vagyunk, utána nem volt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A határidőket tartsátok be és akkor várjatok pontosan pénzt. 

 

Dezső Gyula képviselő 
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 Az iskolában sem tudnak segíteni a szünidei étkezés kapcsán? Bár most oda sem lehet 

bemenni. Még a szülővel sem találkozhat az iskola. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Költségvetés készítésekor kellene ezeket, még az elsőnél járok. Tudom, hogy vannak 

egyeztetések Püspökladánnyal. Volt nekünk egy kimutatás, amit a pénzügyesek szedtek ki az 

ASP-ből. Láttad ezt? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Jó lenne ha ezt átnéznétek, mert nem a képviselő-testület dolga hogy ezt elemezze. Bár 

én eltöltöttem egy pár órát vele. Próbáltam átlátni hogyan jutottunk el idáig, ezzel a 

számlatartozással, meg hiányokkal. Jó lenne ha valamilyen szakember és intézményvezető 

asszony leülni velük és kielemezni hogy mégis hogy állunk. Ide oda dobni a labdát lehet, hogy 

most ez nincs átutalva, az nincs átutalva, ez nincs kifizetve. Mi van a háttérben azt nem látom, 

de aki ért hozzá, Erika csak ránéz a számokra. Toljuk magunk előtt nagyon régóta.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ha kaphatok egyet megnézem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azért is hívtalak kedden, hogy tudsz-e jönni a gyűlésre, azt mondtad ez téged nem érint. 

De igen is érint, a költségvetést neked kell évente összeállítani, neked kell azt tudni, mennyi 

lesz az árbevétel, abból hogy jöttök ki. Vannak más tételek is. Van egy-két kérdésem is. Mihez 

kell hozzátenni, mihez nem kell hozzátenni? Végig kellene menni ezeken a pontokon 

tulajdonképpen, hogy kifejtenéd, hogy mégis mire gondolsz. Ennek a feladatnak a 

lebonyolítása, végzése intézményvezetői hatáskör. Jó ha tudunk róla, meg jó ha le van írva. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem tudtam mit gondoltatok a biztonságos, költséghatékony működésről? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A biztonságos működés két dolgot jelent, egy nehogy az adósság állomány elérje azt a 

határt amivel önkormányzati biztos kirendelése válik szükségessé, a másik nehogy olyan 

helyzetbe kerüljünk hogy bármelyik beszállító adósságrendezési eljárást indítson az óvodával 

szemben. Azt gondolom ott vagyunk valahol a határon. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ettől félek én is pontosan. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A határon vagyunk nagyon és ha adósságrendezési eljárást indítanak, vagy 

önkormányzati biztos kirendelésére kerülne sor az egyik legfontosabb hogy intézkedési tervet 

kell készíteni. Szerintem teljesen egyértelmű ha egy biztost kirendelnek semmilyen 

humánpolitikai dologgal nem foglalkozik csak a pénzügyi egyensúly megteremtésével fog 
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foglalkozni. Minden adható kategóriát kihúz és csak a kötelező kifizetéseket fogja 

engedélyezni. Alapvető érdeke mindenkinek hogy elkerüljük ezt a helyzetet. Ne várjuk meg 

hogy akkor készüljön el egy intézkedési terv, hanem már előtte meg lehet fogalmazni azokat az 

intézkedéseket amivel el lehet kerülni ezt a helyzetet. Ezt jelenti a biztonságos működés. A 

költséghatékony meg azt jelenti egy dolog hogy jogszerűen működik valami a másik viszont 

hogy hatékonyan is kell működni és ebben az esetben meg kell nézni milyen olyan intézkedések 

vannak amivel bevételeket tudunk növelni, kiadásokat tudunk csökkenteni úgy hogy a 

színvonal jelentősen nem csökken. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Annak a rovására ne menjen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Amit beszéltünk is emelni létszámot nem tudunk.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem is írtam ilyet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Dehogynem, írtad hogy szeretnéd ha több lenne a vendég étkező, meg szeretnéd ha több 

lenne a gyerek étkező. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg a dolgozó. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Az étkezőben. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt hogyan tudod? Ebben ti mit tudtok tenni, mert mi nem tudom mit tudunk tenni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Már elmondtam, hogy kevesebben fognak lenni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Gyerek étkezőnk nem tud több lenni, ezért gondoltam hogy a vendég étkezést kellene 

valamilyen módon, vagy ezt a szünidei étkezést igénybe vevők számát növelni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha térítési díjat emelünk akkor viszont nem lesz több étkező. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A népkonyha hétvégén is lesz. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Azt kellene már tisztázni, hogy is jutottunk el idáig, mert ezt soha nem látjuk. Évek óta 

vekengünk azon hogy ennyi a hiány, de még növekszik a hiány. Meddig fog ez nekünk 

növekedni. Hogy jutottunk el idáig. Érdeklődtem néhány polgármestertől, mindenki kijön ebből 

a kis finanszírozásból. Hogy keletkezett ennyi számlatartozás? Akkor is nagy összeg volt 

amikor el kezdtünk vele foglalkozni és azóta is növekszik. Mikor 1 millió forint volt is 
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komolyan kellett volna ezzel foglalkozni, nemhogy ennyi millió. Hogy ebből mi lesz el sem 

tudom képzelni. Mint ahogy Zoli mondja az egyik beszállító beadja a bíróságnak és tudjátok 

ebből mi következik? Akkor a bíróság elrendeli hogy ezt a tartozást meg kell adni és az első 

adandó alkalommal ahogy megjön a fizetés le is csípi. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, nyakunkba ültet egy pénzügyi biztost, kihatása lesz mindenre, pályázatokat 

felfüggesztik, közmunkát felfüggesztenek. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az önkormányzatok esetében egy külön jogszabály van az adósságrendezésre. A 

jogosult a bírósághoz fordulhat, amennyiben a bíróság megállapítja azt hogy jogos a követelés, 

akkor egy pénzügyi biztost fognak kijelölni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Attól kezdve semmi beleszólásunk nincs. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Akkor ülhetünk itt. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az önkormányzat kötelező feladatokat lát el, tehát nem lehet csődbe vinni egy iskolát, 

csődbe vinni egy óvodát, nem lehet felszámolni. A kötelező feladatok mellett hogyan tudja 

rendezni az adósságot.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem csődbiztos a neve, de ugyanazt csinálja. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Gyakorlatilag a kötelező feladatokat biztosítják, minden egyéb adható kategóriát 

kihúznak. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De hiába vekengünk rajta, van már 4-5 hónapja hogy itt volt hogy kértük a kimutatást. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A legutóbbi testületi ülésre készítették el Erikáék. Sokat nem tudtak mellé mondani. 

Rászántam pár órát 2016-tól 2020 első feléig. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Hiába itt vannak a számok de mi az ami ezt kiváltotta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt kell elemezni, intézményi étkeztetés, szünidei, bölcsődei, munkahelyi és vendég 

étkeztetés van és az intézményfinanszírozás. Itt amibe belekerült, ami vásárolva lett 5,6 millió 

forint volt amibe belekerült és szállítói tartozásunk is volt már 8,6 millió forint volt összesen 

2016-ban, úgy hogy 13 millió volt egész évben a személyi juttatás annak a pár főnek. 2017-ben 

15 millió volt a személyi juttatás 2,1 millió forint volt amivel többe került és volt 6,3 millió 

forint szállítói tartozás. Ami érdekes volt 2018-ban 13 millió volt a személyi juttatás, viszont 8 

millió volt amivel már többe került, itt történt valami. A szállítói tartozás 2,1 millió forint. Itt 
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már 10 millió forint. Tavaly 11,7 millió forint volt úgy hogy voltak itt évekre visszamenőleg és 

ez is nagy őrület, előző évi maradványok. Milliós maradvány is volt. Nem tudom azok hova 

lettek. Ezt azért át kellene tanulmányozni. A személyi juttatás 2019-ben 18 millió forint lett, 

2020 első félévben 11 millió. Nem értem. Ez egy nagyon tanulságos kimutatás. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Minimálbér és garantált bérminimum növekedés minden évben. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Felment 2 év alatt 7-8 millióval, hányan dolgoznak? Akkor ezen nagyon komolyan el 

kell gondolkozni intézményvezető asszony mert a te munkáltatód a polgármester és a képviselő 

testület. Az intézményvezető helyettes mert az is van, és az összes többi munkavállaló a tied. 

A felelősség nem a mienk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Leírtam, a 2018-ban történteket. 2018 októberig megkaptuk havonta rendesen az állami 

normatívánkat, ami havonta 2.792 ezer forint volt. Októbertől nem tudom mi történt, azóta azért 

nem így kapjuk a normatívánkat, azelőtt nem is volt különösebben szállítói tartozással gondunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Dehogynem volt addig is volt. Most nem a 2 milliót kapjátok havonta, hanem mikor 

mennyire van szükség, meg ahogy tudunk úgy teszünk át pénzt. Ami most lett kifizetve 1 millió 

az megint nem tudom miből. Ez mind az önkormányzat része. Illetve amit Erikáék amit 

kimutattak, a hozzájárulást oda is tette az önkormányzat.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Akkor nem tudom hova lett. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyon jó hogy ez van mert látunk valamit. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Csak ez valós? Mert a 2020-as évben a szállítói tartozás abszolút nem volt valós. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A szállítói tartozás az ASP-ből amit kimutattak annyi volt lekönyvelve. Azokat a 

számlákat amik még nincsenek kifizetve az a 10 millió forint, nem látja az ASP rendszer majd 

csak ha felviszik a kifizetett számlákhoz. Majd év végén fogjuk látni. Valós dolgok vannak 

benne. A beszállítók kiválasztásának legfontosabb szempontja az ár-, értékarány, 

megbízhatóság. Nagyon felmentek az árak. A Sváb Gasztro-nak tartozunk a legtöbb összeggel. 

Meg lehet-e oldani, hogy olcsóbban szerezzük be? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mindent olcsóbban szerzünk be. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mihez képest? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A nagy szállítókhoz képest is. 



 15 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez is mennyire költséghatékony? Nem látom azt hogy nincs-e valahol olcsóbb? 

Felmentek 30%-kal az árak, a húsárak, egyértelmű hogy még nagyobb bajban leszünk. A 

következőt írtad a 9. pontba, konyhai dolgozók munkabérének, illetménypótlékának 

felülvizsgálata. Eddig hogy voltunk vele? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Eddig is minden évben felülvizsgáltuk és felemeltük a minimálbér, garantált 

bérminimumra.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem mindegy hány főnek, mennyi a kötelező? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez az most mondtad ki a varázsigét, csak amennyi kötelező. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Akkor ne keresgessünk itt és 7 főre van itt a pénz. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Amit gyerekétkeztetésre kapunk, a vendégétkeztetésre van a 0,7 fő. A 7. fő pályázatból 

van. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az nem lehet benne ebbe az összegbe. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De benne van. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az egy külön összeg. Azt nem számolhatjátok bele. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az a baj a pályázattal is hogy 6 hónapig finanszírozzák, 3 hónapot fizetni kell, belekerül 

1,7 millió forintba és 400-at még hozzáteszünk. Utána mi lesz? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Utána megszűnik neki és lesznek 6-an. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De utána mindenkiét meg kell vizsgálni. Az állam az alapanyagra megadja a pénzt, itt a 

többivel van a baj.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Megadja a pénzt, csak nekünk az a legkényelmesebb hogy megrendeljük ettől is meg 

attól is. Annak idején a vezetők a nyakába vette a Metrót és ott vásárolt. Lehet itt olcsóbban 

vásárolni. A kreativitás nagyon alaphangon van. Ez is probléma. Mindent meg lehet 

magyarázni, ez a legkönnyebb. 
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Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Elmehetünk vásárolni, de készpénzünk lesz? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ne ezen variáljunk már, hogy mi lesz, meg hogy lesz Edit, hanem el kell indulni egy 

irányon. Mióta elment az előző élelmezésvezető azóta ezen vakerálunk. Hiába nézzük nem 

értek hozzá, de a számok és ami le van írva látom, háztartást vezetek, főzök is sok esetben 

nagyon sok főre, sok mindent lehet így is, meg úgy is. Meg lehet oldani csak nagyon sok 

munkával jár. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Van más dolga? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egy élelmezésvezetőnek nem tudom mi a dolga, mit csinál, de hogy napi 8 órába biztos 

nem fekszik bele a munkába az biztos. Elég lenne 6 vagy 4 órában foglalkoztatni, megnézni 

mennyi a bére és mennyi plusz pótlékot kap. Nem beszélve egyéb minden másról is. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Meg hogy van-e egyáltalán nekünk szükségünk erre? 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Nem tudom kötelező egyébként? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hogyne lenne kötelező. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Bárki elvállalja az nyugodtan csinálhatja. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A törvény nem írja le hogy alkalmazni kell x főnél? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ennyi főnél biztos nem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyedül az óraszáma nincs előírva.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egy szakembernek kell lenni aki a felelősséget vállalja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szükséges az élelmezésvezető, de hogy mennyi időben van foglalkoztatva az nincs 

előírva. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Azt kapja mindenki ami kötelező és abból is a minimumot. Majd ha hatékonyak leszünk 

akkor beszéljünk róla. Írtad, hogy későbbiekben alkalmazandó konyhai dolgozók 

közalkalmazotti jogviszonya helyett munkaviszonyban történő foglalkoztatása legyen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek mi az értelme? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mivel volt erről szó, hogy a konyhai kisegítőnk ugye van egy aki érettségizett. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez csak egy, a többinek abszolút nem változna a bére semmit, mindössze annyit hogy 

több szabadságot kapnának mint munka törvénykönyves, mint amit most közalkalmazottként 

és akkor gondoskodhatnánk helyettesekről.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De akkor csak a minimálbért kell kapni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most is azt kapják, az az egy dolgozó van. Egy dolgozó kivételével mindenki a 

minimálbérre van besorolva. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor ennek mi értelme van? A költséghatékonyságra kell gondolni, senkinek nem az 

a célja, hogy akkor most mindenkit elzavarjunk, hanem amit kötelező azt fenn tartsuk és azt 

adjuk oda amit kötelező. Meglátjuk egyáltalán hova tartunk. Pályázati lehetőséget írtál még, 

amivel bérköltséget lehet csökkenteni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rengeteg munka van a konyhán és nem úgy végzik el. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Egy csomó eszköz lett vásárolva. Akkor 10 évvel ezelőtt mi volt? 

 

 Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Akkor 100 főre főztünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak 200 iskolás volt. Figyelj negyedannyit nem dolgoznak a konyhások ne haragudj. 

Nyáron még befőztek, sütöttek. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 400 adagos a konyhánk, azt szeretném ha azt ki tudnánk használni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Győri Balázs elmondta mi lenne a költséghatékonyság már nem most. Azt mondtad nem 

elég modern, nincs elég sütő, nincs zsámoly, nem tudnak sütni. Azóta fel lett újítva, még sem 

tudunk költséghatékonyan működni, mert nem sütnek, nem azt nézzük hogy olcsóbban kellene 

előállítani, hanem mi a kényelmesebb.  
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Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Vitatnám mi a kényelmesebb. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Mikor főztünk 100 főre? Mindig volt a konyhai dolgozóknak megtakarításuk hogy 

minden évben elmentek kirándulni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azzal egészíteném ki, hogy a közmunkaprogramban előállított termékeket is ugyanúgy 

számlázni kell az óvodának, tőlünk is ezt várják el. Egyedül a száraztészta amit tudunk adni, ha 

időben szól az élelmezésvezető, nem előtte egy nappal. Mást nem termelünk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Igyekszünk mindig időben szólni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legutóbb panaszkodtak a dolgozók. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Minden hónapban legyen beszámolva, mert ez pokoli összeg.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 A 2. pontot amit írtál a központi költségvetéses. Nem tudom ott ti olyat láttok, hogy 

kaptok egy havi összeget, az állami támogatást, hogy mennyi abból a személyi és a maradék 

gondolom a dologi. Ilyen bontást nem tudtok kérni vagy kapni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De tudnak kapni. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Csak hogy lássátok mennyi amit fixen személyire tudtok költeni és mennyi marad 

dologira. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ez a legnagyobb probléma. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A személyi juttatás nem fedezi csak kb. a felét a munkabéreknek, ugyanannyit hozzá 

kell hogy tegyen az önkormányzat. Ha mi most hozzátesszük a munkabérekhez, mert azt ki kell 

fizetni 3-án, akkor nincs meg a dologira amit a dologira kellene adni. Ez okozza a problémát. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 És ez halmozódik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem véletlenül kérdeztem meg azt, hogy kinek ki a munkáltatója. Intézményvezető 

asszonynak a képviselő-testület és a polgármester. Az összes többinek intézményvezető 

asszony. Ha nincs óvónő az ő baja, ha nincs dajka az ő baja, ha sokan dolgoznak az ő baja, ha 

sokat költenek az ő baja. Ettől a perctől fogva nem értem miért én ülök itt és gondolkozok rajta 

már évek óta. Üljetek le, számoljátok ki mennyi az ami muszáj és mennyi az ami ki kell hogy 
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jöjjön. Valahogy ki kell fizetnünk ezeket a szállítói tartozásokat. Van-e valami tervet, hogy ezt 

hogy oldjuk meg? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ahhoz látnom kellene hogy ténylegesen mennyibe kerül, ténylegesen mennyi a 

nyersanyag. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mert ezt eddig nem tudtad? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Elhoztam már az alapító okiratunkat az van leírva hogy gazdálkodási feladatainkat a 

pénzügyi csoport végzi. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megértettem, de te vagy az intézményvezető asszony. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A kasszakulcs nem nálam van.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Felhívtam 3 települést. Az egyik egy debreceni óvoda ahol 240 gyerek van 8 csoporttal 

az összes többi konyhával. Felhívtam Püspökladányban egyet, az is intézményvezető, és 

felhívtam egy kisebb települést is. Mindenkitől azt hallottam van egy keret és abból ki kell 

jönni. Elsődleges dolog valóban a fizetések, ami a kötelező, ami a minimum. Vannak 

százalékok amiről megint fogunk beszélni, de abból is van egy minimum amit oda kell hogy 

adjunk. Egy kis óvoda vagyunk 67 fővel. Ugyanannyit kap egy 150 fős óvoda, ahol még konyha 

is van. Ezen nyavalygunk, hogy nincs szakember, van egy kis bölcsődénk ahol 3 gyerekre 1 

főnek kell főznie, és akkor van egy szerencsétlen konyhánk ahol nagyon szépen végzik a 

munkát és nagyon rossz helyzetben vagyunk. Ez a mi dolgunk Edit? Ott sincs a kasszakulcs 

senkinél. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ez egyedül az én dolgom? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Leülsz a gazdasági csoporttal évente, negyedévente, vagy havonta és szépen írjátok be 

hogy lehet ezen változtatni. Ezt látom, erre jutottam, hogy kit kérdezzek meg aki ehhez végül 

is ért.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Én is azt kérdezem, hogy kit kérdezzek meg? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Intézményvezető vagy, nekem kell ennek utána járni? Próbálj meg utána járni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Tudjátok amikor kijön a pénzügyi csoport akkor tudjátok mennyi felvilágosítást ad én 

is ugyanannyit kapok. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 A pénzügyi csoport nem azért jön ide hogy neked adjon felvilágosítást. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De ha én felhívom telefonon ő ugyanennyi felvilágosítást ad. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor szépen megfogod magad amit én is tennék, na és akkor csináljuk. Ennyi. 

Mindhárom településről ugyanezt a választ kaptam, sőt olyat is kaptam hogy igen van most egy 

emelés, mennyit kell adni, kihúzzák, dologit kihúzzák. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De nem beszéltél olyan településsel aki csatlós, vagy oda van valahova vágva. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyik sem olyan. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Erzsike és Irmuska havonta kétszer vagy háromszor itt ültek fél napokat Irénkénél. 

Egyeztetett a pénzügy és a szakma. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Itt meg még nem is beszéltek egymással. Az hogy majd lesz valahogy, azzal itt tartunk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Kivel nem beszélünk? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem eleget beszélte szerintem. Nincs kontaktus. Szerintem engem jobban idegesít mint 

bármelyikőtöket. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azt azért nem mondanám. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt mondom zárjuk le a vitát, mert ennek értelme nincs. Kaptunk egy olyan anyagot 

amiből nem fogunk tudni semmit látni, hogy ebből lesz-e valami megtakarítás vagy plusz 

bevétel. Javaslom, hogy újra el kell gondolkoznunk és nem szeretnék döntést hozni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyetértek. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Megint ott vagyunk, hogy nem a testület dolga ezen gondolkozni. Nem lett volna szabad 

idáig jutnunk és akkor kellett volna időben jelezni és az óvodavezetőnek a pénzüggyel 

állandóan egyeztetni kell. Biztos tudnak valamilyen felvilágosítást adni. Ebbe a keretbe 

belefértek, de ebbe már nem, ezt ne csináld. Nem a mi dolgunk ez. A szakmának kell összerakni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Minden egyes lapnak az aljára az ötéves kimutatáson ahol a mínuszok repkednek 

csillaggal bejelölve a kiadások és bevételek résznél, hogy az intézményi szünidei és bölcsődei 

étkeztetések esetében a negatív egyenleg elszámolásra került a szociális keret terhére. Akkor 

magyarázza már meg valaki mert ezen bosszantottam fel magam, számoltam, kiírtam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És mi mégis visszafizettünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Milliók is vannak amiket rakunk ide-oda, az most miért van ott? Hogy tud megtakarítás 

lenni, ha ennyi számlatartozásunk van? Ezt nem értem, jó lenne ha valaki felvilágosítana. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A nyersanyagból van megtakarítás, nem a fizetésekből. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azt kellene kidolgoznom. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De mit kellene kidolgoznom, ha az adót, meg mindent elvonják? Még annyi sincs mint 

tavaly, vagy tavalyelőtt volt. Ezt nem tudod kidolgozni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A gyermekétkeztetésből kellene kidolgozni azt a pluszt amit hozzá kell tenni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De nem tudod, erről beszélünk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem tudom akkor küldjünk el két embert. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hogy tudod az étkeztetést másképp csinálni? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha nincs biztosítva a létszám ki fog felakasztani bennünket. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A 6 fő dolgozó munkájának meg kell lenni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 5 fővel nem lehet ellátni? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A 7 tized a gyerekétkeztetésre van. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Hagyjuk már 5 fővel is el lehet látni, sőt még 4-en is el tudják látni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 Amikor azt mondjuk 5,24 azt a finanszírozást jelenti, ha 5-öt alkalmazunk megkapjuk a 

normatívát, de kevesebb munkabér van. Nem kötelező csak országos átlagban ilyen létszám 

mellett 5,24 fő tudja ellátni. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ennek az a hátulütője, hogy hiába fogunk majd pénzt kérni a REKI-ben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem is tudjuk betenni a REKI-be. Azt mondom itt fejezzük be, értelme nincs, egy 

parttalan vita. Egyről a kettőre nem jutunk és ebből nem fogunk tudni pénzt csinálni, vagy 

megtakarítani ami anyagot kaptunk. Ennyi a véleményem. Ezen még rágódhatunk egy darabig 

és nekem az a meglátásom, hogy a munkabér ami elviszi. Egy munkahelyi átszervezés kellene 

az intézménynek van egy vezetője és annak lenne a dolga hogyan lehetne ezt megoldani. Az 

ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.01. órakor az ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 


