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 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. október 22-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 92-93 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés intézményvezető lemondásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

92/2020.(X.22.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 22-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

93/2020.(X.22.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Galgócziné Gyányi Edit a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének 2020. október 21. 

napjával történő magasabb vezetői megbízatásáról való lemondását.  

Továbbá tudomásul veszi, hogy a magasabb vezetői megbízásról történő lemondással 

Galgócziné Gyányi Edit magasabb vezetői megbízása 2020. december 21. napjával szűnik meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról történő lemondással kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. december 21. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 22-i rendkívüli 

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, Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 9.00 órakor megnyitotta. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

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

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A következő napirendi pontra tennék 

javaslatot: 

 

1./ Előterjesztés intézményvezető lemondásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

92/2020.(X.22.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 22-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés intézményvezető lemondásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Tegnap az óvodavezető benyújtotta a lemondását hogy a vezetői beosztásáról lemond 

a tegnapi nappal. A felmentés, kinevezés a képviselő-testület hatásköre. Három lehetőség van. 

Az egyik az hogy nem fogadja el a lemondását, a második hogy elfogadja a lemondását ahogy 

ő kérte azonnali hatállyal október 21-el, a harmadik pedig hogy elfogadja a lemondását és 

ragaszkodik a 2 hónap felmentési időhöz, utána pedig átadással megbízza a helyettest a 

továbbiakban az óvoda vezetésére, a pályázatot pedig kiírjuk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 A jogszabály egyértelműen fogalmaz ha egyoldalú felmondás van, akkor 2 hónap 

felmentési idő van. Tehát itt nincs semmilyen mérlegelési lehetőség. Ha a képviselő-testület 

egy olyan döntést hoz, hogy tudomásul veszi a bejelentést, akkor a vezetői megbízása 2020. 

december 21-el szűnik meg. Természetesen a közalkalmazotti jogviszonya továbbra is 

megmarad és továbbra is az óvoda dolgozója marad.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez is benne volt a felmondásban. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez is benne volt. Csak az intézményvezetői megbízásáról mondott le. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mutasd már meg milyen levelet írt. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tisztelt Polgármester Asszony! Alulírott Galgócziné Gyányi Edit a 2024.07.31. napjáig 

tartó magasabb vezetői megbízásomról közalkalmazotti jogviszonyom megtartásával 2020. 

10.21. napjával lemondok. Köszönöm eddigi bizalmukat.” Ennyi a levél tartalma. Egyértelmű 

ha valaki vezetői megbízást kap annak egyik alapvető feltétele, hogy határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonya is legyen. És ha élni kíván ezzel akkor továbbra is az óvodának az 

alkalmazottja lesz óvónőként. Amennyiben ez a vezetői megbízás visszavonás érvényesül. Az 

egyik lehetősége a képviselő-testületnek amit a jogszabály előír, hogy azt a döntést hozza, hogy 

tudomásul veszi a lemondást, csak ennyiről kell döntést hozni. Amennyiben ilyen döntést hoz 

a képviselő-testület akkor még a mai nap egy tájékoztató levelet írunk az intézményvezetőnek 

amelyben felhívjuk a figyelmét hogy jogszabály alapján egyoldalú lemondás esetén 2 hónap a 

felmondási idő. Tehát a képviselő-testület ragaszkodik ahhoz hogy december 21-ig a vezetői 

tisztséget lássa el. Ez az egyik lehetőség. Amennyiben ez a forgatókönyv van, van egy 2 

hónapos időszaka a képviselő-testületnek amíg mérlegeli a kialakult helyzetet. Mindenképpen 

pályáztatni kell, viszont a pályáztatási eljárás befejezéséig valakinek megbízást kell adni. 

Általában az célszerű hogy a helyettes kap megbízást, ha vezető nélkül marad az intézmény 

akkor ő viszi tovább az intézményt. Mivel tanévről van szó, ezért a pályáztatási eljárás arra fog 

irányulni, hogy a következő tanévtől kerüljön betöltésre a vezetői megbízás. A másik lehetőség 

az amikor közös megegyezés történik. Az intézményvezető kezdeményezi az intézményvezetői 

megbízás megszüntetését, ebben az esetben meg kell bízni egy személyt a vezetői feladatokkal. 

Ez a második forgatókönyv. Ha ilyen döntést hozna a képviselő-testület akkor természetesen le 

kell ülni az intézményvezetővel, a közös megegyezés vonatkozásában egyeztetni kell. Van egy 

harmadik forgatókönyv. A képviselő testület is szeretné ha az intézményvezető továbbra is 

ellátná a feladatát és akkor elindulna egy erre irányuló egyeztetés. A képviselő testületnek ki 

kell alakítania az álláspontját hogy melyik forgatókönyvet választja. A mai nap a szükséges 

intézkedéseket megtesszük. Addig nem tudunk intézkedni, amíg a testület nem alakítja ki az 

álláspontját.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban szeretném a kérdéseket, véleményeket hallani. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Mi van akkor ha a helyettes sem vállalja? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor még mindig van másik óvónő, olyan nincs hogy vezető nélkül marad egy óvoda.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Előfordulhat, hogy nem vállalja. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nyugdíj előtt áll. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 3 esetben lehet pályáztatás nélkül vezetői megbízatást adni. Az egyik ami volt korábban, 

ha egy ciklust végig vitt valaki és a képviselő-testületnek meg van a lehetősége, hogy a második 

ciklus vonatkozásában nem kell külön pályáztatási eljárás. A másik, ha eredménytelen a 

pályáztatás akkor értelemszerűen be kell tölteni a vezetői megbízást, hiszen vezető nélkül nem 

maradhat egy intézmény. És van egy harmadik, amikor egy rendkívüli helyzet áll elő, ami 

indokolja azt, hogy az intézmény vezetését más módon nem tudják megoldani. A képviselő 

testület bárkit megbízhat, akinek határozatlan idejű kinevezése van az intézménynél és 

megfelelő végzettséggel rendelkezik. Ha az óvodában nincs olyan személy aki ezt a megbízott 

vezetői státuszt el tudná látni, akkor kívülről kell hozni úgy hogy neki státuszt is kell biztosítani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Státusz az van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 További kérdések? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 3 óvónői státusz van ami nem lett megpályáztatva. Tudomásom szerint. Nem tudom 

meg volt-e? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Szerintem meg volt. Mindig azt mondta Edit. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekünk csak tudnunk kellene róla.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Mindig azt mondták hirdetik az állást. Nem tudom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem vonjuk kétségbe, ő állítólag pályáztatta. Nekünk ez volt a tudomásunk. További 

vélemények? 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Egyéni véleményem az, hogy valamilyen szinten én számítottam erre, hogy ez lesz a 

lépése, hogy így fog reagálni a hétfőn történt eseményekre. Egyébként szomorú, hogy ezt 

megtörtént. Azt gondolnám, hogy első körben azt kellene megpróbálni hogy beszélni vele. Nem 

tudom beszéltetek már vele? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Zsolti, hozzáteszem, hogy nem is fogok. Először is lenne valahol egy lelkiismeret, 

vagy 7-8 éve vezető. Sajnos nekem azt bizonyította, hogy nem egy határozott vezető, az óvodai 

dolgozók marják egymást, nincs rend, nincs fegyelem. A konyha szétcsúszva. Megmondom 

őszintén számítottam rá. Egy vezető ne csak a pénzért legyen vezető. Semmit nem változott a 

fizetése, sőt 30 ezer forinttal emelkedett még a fizetése, és ő még többet akar. Bizonyítson nem 

sajnálja az ember. Szerintem a szerepi pedagógusok voltak azok akik maximálisan meg voltak 

fizetve. El volt ismerve a munkájuk, a túlórától kezdve mindent megkaptak. Ugyanúgy az óvoda 

is mindig támogatva volt, ha ő nem tud egyensúlyt tartani, nem tud egy óvodát vezetni, akkor 

aki menni akar engedni kell. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Úgy látom hogy hirtelen felindulásból döntött, de emellett azt mondom felnőtt emberek 

vagyunk, ha valaki így dönt hirtelen, akkor legyen, annak meg vannak a következményei.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez nem az első eset volt már Edit részéről. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Azt tudnám támogatni, hogy 2 hónap felmondási időt csak töltse ki, van egy kis 

mozgásterünk meg kell hirdetni egy állást, hogy valamilyen formában legyen ez az állás 

betöltve. Amit mondtál Tünde az teljesen igaz, hogy Szerepen a pedagógusok mindig a 

maximumot kapták, én elképesztő sokat harcoltam ez ellen, de semmit nem lehetett csinálni. 

Ha viszont nem úgy történt ahogy ők szerették volna attól kezdve főleg a polgármester, de az 

egész hivatal első számú közellenség volt.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek vélemény? Most egyelőre itt tartunk, hogy elfogadjuk, vagy nem 

fogadjuk. Hogyan döntünk? Senkinek több vélemény nincs róla? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Természetesen mindenkinek van véleménye.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki nem akarja mondani az nem mondja. 

       

Bácsó Balázsné képviselő 

 Attól függ mit kommunikál utána kifelé. Az első verizó mellett állok természetesen. 

Azért volt egy jó pár évig vezető, csak úgy lenne értelmes, ha megtörténne a normális adásvétel, 

ha vállalná a felelősséget, mert nagyon könnyű dolog egyik percről a másikra úgy dönteni hogy 

nem csinálom tovább. Egy komplett intézményről van szó, ahol nem egyszerű a helyzet. Az 

utóbbi hónap, meg évek tapasztalata alapján mióta itt ülök mindig voltak események. Most is 

csak itt tartunk. Át kell nézni, le kell ellenőrizni. Csak a számokat látom, mögé nem látok, nem 

tudom mi folyik. Azt mondom, hogy a két hónap felmondását töltse le, vigye végig az 

ellenőrzést, az adás átvételt normálisan tegye le és haladjunk tovább. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más valakinek? 
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Mile Zoltánné képviselő 

 Én is ezt támogatom, hogy el kell fogadni, nincs más lehetőség olyan nagyon, aztán 

majd meglátjuk a továbbiakat. Azt hogy miért történt azt mindenki tudja szerintem. Aztán 

mindenki odateszi a dolgot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyedül Edit tudja mi volt ami miatt ő így döntött. Történt itt több minden az év 

folyamán. Ez az ő egyéni döntése. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Persze, csak mindenki tudja hogy áll az önkormányzat, hogy állnak a pénzügyek. Azt is 

tudja mindenki, hogy oda mennyi pénz ment, mi hiányzik onnan, mennyi ment oda. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ne haragudj Kati, de egy vezetőnek tudnia kell, hogy sorolom be a béreket, hány 

dolgozót alkalmazok. Ez az ő felelőssége.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Amit nem kapott meg azzal mit kezdjen? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mit nem kapott meg? 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Megkapott mindent? Az óvoda megkapott mindent amit átutalt a nagykalapból? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Pontosan, sőt még ezen túl az önkormányzat is tett hozzá. Ha nem emlékszel valamelyik 

hónapban ezt a kimutatást kaptuk meg Ladánytól. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Tudom, a múltkor azt mondtat a papíron az van amit leírnak, ez tény, hogy ez így van. 

Fogadjuk el aztán menjen tovább a dolog. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Teljes mértékben neki kellett volna megszervezni az óvodát úgy abban a formában és 

látni azt, hogy mik a lehetőségek. Ha csak erre van lehetőség, akkor addig nyújtózkodok. Ha a 

konyhán nem lehet csak két alkalmazott, ez csak egy példa, mert ennyi finanszíroznak, ez teljes 

egészében az ő kompetenciája. Akkor nem alkalmazok csak 2 főt és nem 8-at. Akkor nincs 

ilyen probléma. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a baj hogy nem tudott összhangot teremteni és megfelelni a fenntartó és a dolgozó 

között, mert a dolgozóknak meg akart felelni, nagyon jó főnök vagyok, aranyos vagyok, igaz 

hogy teljesen ellentétet csinálom mint amit kellene. Ez így nem működött. Erre tudom 

visszavezetni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hogyne működött volna. Ugyan jól működött. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem húzom, nyúzom az időt tovább ezt az első verziót teszem fel. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A határozat arról szól, hogy a képviselő-testület a vezetőnek a lemondását tudomásul 

veszi.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szeretném továbbá kiegészíteni azzal, hogy a jogszabályban meghatározott két hónap 

felmentési idővel. Ez legyen benne. Aki ezzel egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

93/2020.(X.22.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Galgócziné Gyányi Edit a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének 2020. október 21. 

napjával történő magasabb vezetői megbízatásáról való lemondását.  

Továbbá tudomásul veszi, hogy a magasabb vezetői megbízásról történő lemondással 

Galgócziné Gyányi Edit magasabb vezetői megbízása 2020. december 21. napjával szűnik meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról történő lemondással kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. december 21. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mondom tovább a tájékoztatást. Teljesen jól látja át néhány képviselő, ma reggel 

felhívott Pernyésné és közölte igaz, hogy ő hosszú évek óta óvodavezető helyettes, de ő semmit 

nem lát a munkába bele, neki Edit semmit nem mutatott meg. Neki van egy beteg anyukája, 

neki van egyéb dolga, nem tudja elvállalni a helyettesi dolgokat. Akkor kérdezem én miért 

fizettünk hosszú éveken keresztül, havonta 80 ezer forintot, hogy legyen egy neve valakinek, 

hogy helyettes. Akkor itt van Kati, itt kellett volna megfogni egy helyettest, aki dolgozni is tud. 

A vezetőnek ezt is tudni kellene. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg akit bevonok a munkába. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Pontosan. Edittel úgy beszéltük meg, hogy 10 órára jön. Van két hónapunk, de akkor én 

mondom tovább. Biztos emlékszik mindenki Jakabné Kiss Annamáriára aki több mint húsz évet 

dolgozott az óvodában, kb. 2 éve ment át Püspökladányba dolgozni. Nagyon jó 

óvodapedagógusnak tartom. Miután elment egyszer találkoztam vele és savalta, hogy Edit nem 

mondta, hogy ne menjen, nem próbálta visszatartani. Elengedte, ő viszont nagyon szeretett itt 

lenni. Beszéltem vele, nincs-e olyan szándéka, hogy visszajöjjön az óvodába. Azt mondta van, 

gondolkozott is rajta, szeptemberre tervezte, hogy vissza is jön Szerepre, mert a kolleganőjét 

nem szeretné cserben hagyni. Én őt egy abszolút alkalmas, rátermett, jó tapasztalattal 

rendelkező óvónőnek tartom, aki ha visszajön egy helyettesi megbízást is kaphat. 

Mindenféleképpen megoldjuk az óvodát. Érkezett 2-3 napja Márkustól a zöldségestől egy 

megkeresés, amiben tájékoztat, hogy 800 párezer forint tartozása van az óvodának. 

Amennyiben ez nem kerül kiegyenlítésre közjegyzőhöz adja be behajtásra a dolgot. Ami azt 
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jelenti, hogy a közjegyző tájékoztat minket, amennyiben nem fizetjük ki azonnal, inkasszózza. 

Tegnapi napon utasítást kaptak a pénzügyi dolgozók, hogy ezt az egész tartozást fizessék ki 

Márkus Józsefnek. Utána néztem, a legnagyobb tartozásunk a Sváb-Gasztro felé van 5 millió 

Ft. Most jött a Baromfiudvartól 110 ezer forint lejárt számlája van az óvodának. Úgy érzem 

nem állunk ott, hogy bármilyen csődbiztost rendeljenek ki, vagy bármilyen eljárás induljon 

ellenünk. Jelenleg. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben még nagyobb figyelmet kell kapni a 

konyhának a működésére. Nehogy elinduljanak bizonyos folyamatot amit nem tudunk 

megállítani. Azt tartanám célszerűnek hogy az élelmezésvezető minden héten a polgármestert 

tájékoztassa az aktuális helyzetről, hogy folyamatosan képben legyünk. Igazából ennyi, hogy 

nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem értem ezeket a dolgokat, ez a Márkus már nem először szólít fel bennünket. Annak 

idején itt voltak együtt az élelmezésvezetővel, elmondtuk változtassanak rajta, a beszerzési 

dolgon, mert ő Udvari. Meg lett neki mondva hogy Balázs sokkal olcsóbban adta, akkor miért 

nem hallgat ránk? Most ugyanaz az ember felszólít bennünket, hogy fizessük ki a pénzt. Nehogy 

már aki engem megostoroz utána szaladjak hogy hozzad ide a dolgot. Micsoda dolog ez? 

Ráadásul nekünk kell a fejünknek fájni azért amiért két ember is fizetést kap. Ugyanis meglepő 

az amit itt fizetés arányban csinálva van. A főnök is és a gazdaságvezető is fizetést kap érte, 

nem is kicsit. Nem igaz nem lehet azt mondani valakinek, hogy nem csinálom, vagy nem veszek 

tőled többet, mert behajtóhoz küldi a tartozást. Meg sem próbálják, hogy mást keressenek. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez az Gyuszi, mióta mondjuk már. Ezen vekengünk állandóan.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 5 évvel ezelőtt is baj volt a konyhával, mert senki nem merte megmondani, hogy állj a 

sarokba, ne a falu pletykáját vidd, meg aki képviselő aki tetszik az igen, de az volt a hír amikor 

megválasztottak, hogy Dezsőt kinyírjuk mert ez kell helyette. Micsoda dolog ez? Edit már a 

feleségemnél is helyettes volt, már Pernyésné Edit. Az eszem áll meg. Azt ne merje mondani, 

hogy a feleségem őrá nem bízott valamit, mert tudom rábízott, csak minden baja volt, hogy el 

kellett menni ide vagy oda. Már akkor sem szerette, a pénz meg jó? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ne csak a titulus, meg a pénz legyen jó, hanem dolgozzon is meg érte. Ha meg nem akar 

akkor meg, akkor nem tudok mit mondani. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az óvodát működtetni kell. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyértelmű. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Kibújok előle és nem csinálom. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Fokozottan figyelnünk kell az élelmezésvezetőre, kontrollálni kell, meg kell nézni mit 

rendel, honnan rendel. Heti szinten kerüljenek át azok a számlák, mert még nem is mindig 

jönnek át. Van hogy úgy kell szólni a pénzügynek hogy hozzátok át a számlákat mi az ami nincs 

kifizetve. Ezt egy kicsit szigorú kontroll alá kell venni. Nem bánnám ha a gazdasági és ügyrendi 

bizottság is ebbe az ellenőrzésbe részt venne. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mire gondolsz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legalább havi szinten átnézné. Minden hónapban egy beszámoló, vagy egy tájékoztató. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt kértük az óvodavezetőtől is legutóbb, hogy legyen minden gyűlésen. Hozzunk erről 

egy határozatot, hogy havi szinten legyen róla tájékoztató. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem viszont heti szinten. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez kellett volna már hónapok óta, meg évek óta. Amikor ezen vekengünk. Egy vezető 

teljes körűen felel a munkájáért, nem vagyok vezető, a saját magam ura vagyok, de föld alá 

süllyednék, ha elmarasztalnának azért ami az én dolgom és nem csinálom meg. Vagy legalább 

is igyekeznék, hogy tegyem meg a dolgomat, amiért kapom a fizetésem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor erről is hoznék egy határozatot, hogy az élelmezésvezető nekem heti szinten, havi 

szinten pedig a bizottságnak. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez úgy egészséges hogy az óvoda vezetőjével, ugyanis az óvoda vezetője az ő főnöke. 

A határozatban úgy legyen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó akkor legyen így és heti szinten nekem, havi szinten a bizottságnak készítsék el. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nekik együtt kell, hogy dolgozzanak. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Attól tartok ez nem sokat visz előre, mert azt fogják mondani mennyivel tartozunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De látod mit rendel, honnan rendel. Napi szinten vásárolok és tudom hol milyen árak 

vannak. Azt lehessen mondani, hogy innen többet nem rendelsz, mert háromszor ennyibe kerül. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Napi 8 órában dolgoznak, amit elvégeznek 4 órában, de engem még ez sem érdekelne, 

hogy végeznek 1 órakor, de hogy el kell jutni egy ilyen szintre, idáig, hogy le kell ellenőrizni 



 10 

dolgokat. Egyszerűen nem látunk bele és nincs felelősségérzetük hogy ide jövök. Amikor nagy 

baj volt július elején ide tudtak rángatni bennünket, most amikor még nagyobb baj van, az a 

legnagyobb érdek, hogy a fizetésem még magasabb legyen, mert nem 60%-ot érdemlek, hanem 

110%-ot követelek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 80%-ot kapott. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A testületet annyira ne degradáljuk már, hogy a testület mondja meg hol vásároljon az 

óvoda.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha eljutunk egy olyan szintre, hogy úgy szórják a pénzt ahogy lehet, akkor ki fogja a 

levét inni? A testület, meg az önkormányzat. Én viszont nem szeretnék odáig eljutni. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Én sem szeretnék, csak ez egy olyan nagyon érdekes. Akkor itt az van, hogy valaki nem 

megfelelően végzi a munkáját. Ott arról a testületnek kell tenni, hogy valaki nem megfelelően 

végzi a munkáját. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor a testületnek számoljon be, ennyi. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Balázs a testületnek az óvoda vezetőjének kell beszámolni. Senkire nem volt eddig 

panasz. A vezetőre nem volt panasz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Olyan dolgok megtörténnek ami az embernek eszébe sem jutna az óvodában. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Évekkel ezelőtt a másik élelmezésvezető az intézményvezető előtt lopta meg a konyhát. 

Azt mondta akkor hogy ő ezt nem tudta, nem az a dolga, hogy ezt ellenőrizze. Majdnem padlót 

fogtunk akkor is. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Elmondtam már nem egyszer, hogy Erzsika is és Irmuska is itt volt Baloghnénál egyszer 

egy héten egyeztetni. Nem volt olyan hogy túl lépjük a keretet, meg a lehetőségeket. Minden 

ment a maga útján.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ők két forintért is kenyeret váltottak. Már akkor kezdődött, hogy egyik olcsóbban adja 

a másik meg drágábban. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A testületnek kellene beszámolnia, gazdasági és ügyrendi bizottság elnöke is vagyok, 

de csak a testületnek kellene valahogy kordában tartani.  
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Pont elegendő lenne a gazdasági és ügyrendi bizottságnak beszámolni. Gyakorlatilag 

egy alkalomról lenne szó novemberben.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De van két képviselő aki nem tagja a gazdasági és ügyrendi bizottságnak. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez egy szakbizottság pontosan az ilyen gazdasági kérdések miatt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Állok elébe, azt csinálom amit mondtok. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van egy éves beszámoló ami megtörtént az óvoda esetében, a költségvetési kérdésekkel 

rendes testületi üléseken foglalkozunk, amiben egyébként az óvoda költségvetésével is 

foglalkozunk. Igazából egy dolog van, bizonyos kontrollnak csak kellene lenni ebben a 

helyzetben.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem tudom elhinni. Amikor szabadságra ment a vezető, csak a helyettes helyettesítette. 

Editkéről sem tudom elképzelni, hogy nem mondta a másik Editnek, hogy végezze el a munkát. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Kell egy szorosabb kontroll jelenleg, az élelmezésvezető, vagy intézményvezető heti 

rendszerességgel a polgármesternek beszámoljon. Itt felelősségről van szó, egy intézménynek 

a működéséről. Folyamatosan elegendő információ legyen a polgármesternek, ha úgy ítéli meg 

azonnali intézkedéseket kezdeményezhessen a képviselő-testületnél. Ebben a dologban havi 

szinten belefolyhat a gazdasági és ügyrendi bizottság, akinek szintén van javaslattételi 

lehetősége. Jelezheti, hogy bizony olyan szintű probléma van ami képviselő-testületi döntést 

igényel. Erről lenne szó. Nem kell most a képviselő testületnek érdemi döntést hozni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Benne vagyok természetesen ez nem kérdés, azért vagyunk itt hogy segíthessünk. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Pénzt tudunk csinálni? Nem tudunk csinálni. Akkor mi dolgozzunk helyettük, hogy 

most mit vásároljanak. Akkor nem kell sem a vezető, sem a helyettes. Háromszor 5 millió 

forintunk akkor már is van. Akkor minek az egész? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azért van erre szükség mert a képviselő testület ebben az esetben a munkáltatói jogkör 

gyakorlója, Azt gondolom van egy kontroll, erre szükség van pontosan azért, mert nem látjuk 

ki lesz az az ember aki viszi tovább a dolgokat. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 3 státusz nincs betöltve, már meg kell hirdetni. Nem ismerem a harmadik óvónőt, de ő 

sem kevés ideje dolgozik itt. Egy fiatal óvónő, emellett 3 státusz nincs betöltve. Ha felmondott 

hogy nem csinálja tovább, Edit meg bevágja hogy nem vállalja. De nem írásban adta biztosan. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felhívott ma reggel és ezt elmondta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mondjátok meg neki, hogy írja le és akkor majd jövő héten leülünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincs miről tárgyalni, itt egyszerűen tájékoztatni kell neki az óvodavezető a felettese, 

semmi kap az intézményvezető egy utasítást, hogy vonja vissza a helyettesi megbízását és 

ennyi.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még nem voltunk ilyen helyzetben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legyen helyettes de nevezzen ki olyat aki dolgozni is akar. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Amikor nincs vezető akkor nincs helyettes sem. Akkor a helyettest bízzuk meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most még két hónapig van vezető. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Kell egy vezető, azt szerettem volna ha szerepi, de ha nincs. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az lenne a jelentősége a beszámolónak Balázsnak válaszolva, hogy az állandó rálátás, 

áttekinthetőség fenn áll. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem mindegy hol vásárolsz, a ladányi, vagy újfalui piacon, mert mindenhol vannak más 

árak. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az teljesen biztos. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Még a húsnál is vannak kedvezmények. Elvileg nem ebben voltak a nagy hiányok. 

Ebben az évben pokoli amit emelkedett az élelmiszer ára, hústermék, zöldség termék. Tudni 

kellene, hogy az állam ezt hozzá emeli? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt kérem ha a gazdasági és ügyrendi bizottságnak ezzel az egy alkalommal ha esetleg 

szükséges akkor a képviselők akik még vannak, akik nincsenek benne a bizottságba, azok is 

jöjjenek el és mondják el a véleményüket. Ne másodkézből tudják meg a dolgokat. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szerettem volna ha Edit szóban mondja el előttünk ezt a dolgot. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem tudjuk mi volt a sértés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem megijedt a felelősségtől, amikor Zoli felvázolta milyen lehetőségek vannak 

ha ilyen adósságspirálba keveredik az óvoda. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 100 éve közalkalmazott. A konyha egy piszok nagy dolog, észnél kell lenni. Amikor itt 

elhangzott az, hogy vállalkozás, egyből azt mondta adjuk oda. Én meg biztos nem vagyok aki 

támogatja hogy vállalkozásba kiadjuk, mert a 7 emberből 3 lesz. A normatívát persze megkapja 

a vállalkozó is. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az a konyha aki hétvégén hozza az ebédet 2000 főre főz.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Báránd csinálja az ideköltözőknek az ebédet. Azt mondták a tervben az van nekik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 9.43. órakor az ülést bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 


