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téli zárva tartási rendjének pontosításáról

1

Jegyzőkönyv
mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 7-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Burka István polgármester
Gál József alpolgármester
Fekete Sándor Károlyné
Hisom Traugott Szilárd
Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt:
Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Váradi Zoltánné jkv.
Burka István polgármester tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent
képviselőket és a jelenlévőket. Burka István polgármester megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 tagjából 4 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és az ülést
megnyitja.
Burka István: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselőket.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2017.(III.07.) számú határozata
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőknek, Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselőket fogadja el.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ Irattár

Burka István: A meghívón szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra.
Hisom Traugott Szilárd: Javaslom III. napirendnek felvenni az egyebek napirendet.
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Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, az
kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2017.(III.07.) számú határozata
Napirendi pont megtárgyalásának elhalasztásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy a napirendi pontok megtárgyalását elfogadja.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ irattár

I.

Napirend:
2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: Szükséges a költségvetés módosítás, mivel a kompnál munkaszerződéssel kell
alkalmazni az embereket. Erre azért van szükség, mivel bevételt teremtő vállalkozás itt nem
lehet közmunkásokat alkalmazni. Számításokat végeztünk, hogy a támogatásokon felül,
mennyibe kerülne ez az önkormányzatnak. 1,5 millió forintot kapunk működésre pályázatból,
ezt 300 ezer forint önerővel kell megtoldani.
Az előző évi bevétel 1.826.445.-Ft., szociális hozzájárulás, amit a 65 év felettiekre kaptunk
19.000.-Ft. volt. Ha mindent összeadunk, akkor ez összesen 3.345.445.-Ft. A bér 4.495.000.Ft-ra jön ki, és így körülbelül 1.150.000.-Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzátenni. Ezt a
fedezetet tudjuk biztosítani, mivel a költségvetésben van ennyi tartalék.
Működésre fogunk pályázatot benyújtani és megpróbálunk egy nagyobb összeget megcélozni.
Hisom Traugott Szilárd: Mennyi tartalék van még a költségvetésben?
Burka István: Konyhánál éves szinten sikerült 3 millió forintot, jogi és egyéb dolgokon 1 millió
forintot megtakarítani. Megtakarításunk van körülbelül 27 millió forint.
Azt azért tudni kell, hogy itt lebeg felettünk egy 12 millió forintos visszafizetés a kompnál.
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Fekete Sándor Károlyné: Milyen státuszban lesznek ezek az emberek?
Burka István: Munkaszerződéses. Nem közalkalmazottak lesznek. Mindhárom személynek
meg lesz a vezetői engedélye.
Felteszem szavazásra, hogy munkatörvénykönyv alapján alkalmazzuk a révészeket, az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2017. (III.7.) számú határozata
Nagyrév Község Önkormányzata engedélyezett létszámának változásáról
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 1-től az
önkormányzat engedélyezett létszámát 3 teljes munkaidős álláshellyel bővíti.
Ennek megfelelően az intézmény engedélyezett létszáma: 13 teljes munkaidős álláshelyre
módosul.
A költségvetési rendeleten a módosítást át kell vezetni.
Felelős: Erdélyi Zoltánné pénzügyi vezető
Határidő: a rendelet következő módosítása
Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- Burka István polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Erdélyi Zoltánné pénzügyi vezető
- Irattár

Hisom Traugott Szilárd: A kompnál nem lehet közmunkásokat foglalkoztatni.
Burka István: Ellenőrizték a közmunka programokat országszerte és nem szeretnék egy olyanba
belecsúszni, mint más településen, hogy nem ott foglalkoztatták a közmunkásokat, mint ami
közmunka programba szerepelt.
Hisom Traugott Szilárd. Nyereséget teremtő munkahelyről van szó, azért kell az embereket
alkalmazni. Nem fogunk ilyenbe beleesni az állattenyésztésnél?
Fekete Sándor Károlyné: Ott előírás, hogy haszontermelés legyen az önkormányzat részére. Ez
így van?

4

Burka István: Mezőgazdaságnál, annak örülnek, hogy hasznot tudnak termelni. Egy kikötés
van, hogy a hasznot csak a mezőgazdaságba forgathatod vissza.

II.

Napirend:
Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Óvodai Intézményegységének 2017. évi nyári és téli nyitvatartási idejének
pontosításáról
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: 2016. novemberében a nyitva tartást megtárgyaltuk, határozatot is hoztunk.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr.Hoffmann Zsolt: Előterjesztés mellé csatolva lett az óvodai munkaterv. Ott látjuk, hogy
sajnos elírás történt. 2017. évi nyitva tartás helyett, 2016 év lett írva. Az óvoda már kijavította,
de a pontosítás szükséges.
Az óvoda vezető kéri, hogy a Képviselő-testület fogadja el ezt a pontosítást, módosítást.
Tavaszi, őszi szünet nincs, nyáron hosszabb ideig, télen az ünnepek alatt tartanának zárva.
Ilyenkor szokás a szülőket is tájékoztatni. Meg kellene hallgatni a szülőket, hogy igényelnek-e
óvodai nevelést.
Hisom Traugott Szilárd: Mi most nem is tudunk döntést hozni, mivel a szülőket kellene először
meghallgatni.
Fekete Sándor Károlyné: Február 15-ig kellett volna a szülőket nyilatkoztatni.
Dr.Hoffmann Zsolt: Jogszabályi kötelezettségének eleget tett a testület, tájékoztatni kell a
szülőket, ez meg is történt, de változnak az időpontok. Az ellátási kötelezettség a Képviselőtestületé. Kötelező az óvodai nevelés.
Fekete Sándor Károlyné: Nem csatolta a vezető óvónő, hogy a szülők igénylik, vagy nem
igénylik az óvodát.
Hisom Traugutt Szilárd: Nem konzultált velük?
Fekete Sándor Károlyné: Február 15-ig kellett volna.
Dr.Hoffmann Zsolt: Azt, meg is tette. Az azért jó lett volna, ha itt lenne az Óvoda Vezető és
szóban tudna tájékoztatást adni.
Burka István: Most, be tudjuk hívni. Óvónő megérkezéséig, szünetet rendelek el.
--------------------------------------------- szünet ----------------------------------------------------------Megérkezik Csatos Imréné Szabadkai Csilla vezető óvónő és az ülés folytatódik.
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Burka István: Ebben a napirendi pontban, pontosításról van szó, ezért kértünk, hogy jelenj meg
az ülésen.
Dr.Hoffmann Zsolt: Az „A” variációról készült előterjesztés. A napirendi pont
megtárgyalásánál testület eljutott egy olyan helyzetbe, hogy döntés meghozásához szüksége
van több információra. Arra, hogy a nyári és téli zárva tartás időszakban, van-e olyan szülő, aki
igényli az óvodai ellátást? Tájékoztatva lettek február 15-ig a szülők, és van-e olyan, aki ennek
ellenére, ragaszkodik az óvodai ellátáshoz.
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Tájékoztatva lettek a szülők a januári szülői értekezleten.
Mondtam, hogy végleges választ a testületi döntést követően tudok adni.
Felmérést még nem készítettünk. A szünet előtt egy hónappal szoktuk a felmérést elkészíteni.
Korábban nem tudja még szülő, hogy mi lesz, bármi közbejöhet.
Fekete Sándor Károlyné: Törvény van rá, hogy február 15-ig kell. Akkor kellene a testületnek
is tárgyalni. Ez, most egy különleges, hogy novemberben volt tárgyalva. Február 15-ig le kellett
volna adni, hogy a szülők tartank-e igényt, vagy nem.
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Azt nem kellett volna leadni. Nekem tájékoztatni kell a
szülőket.
Fekete Sándor Károlyné: Február 15-i határozatot kell hozni a testületnek.
Burka István: Már hoztunk határozatot.
Fekete Sándor Károlyné: Az, csak egy, különleges eset volt. Most február 15-ig kellene az
önkormányzatnak meghatározni, az óvónővel együttműködve, hogy mikor lesz a nyári szünet.
Burka István: Novemberi testületi ülésen, el is fogadtuk.
Fekete Sándor Károlyné: Nyilatkozat kell, hogy valamelyik szülő igényt tart-e az óvodára.
Burka István: Nem kell újratárgyalni az egészet. Nekünk, most csak pontosítani kell.
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Én novemberben, februárban nem mérem fel a nyári igényeket.
Szünet előtt mérjük fel az igényeket. Most pl. nem terveztünk tavaszi szünetet, tehát ilyen
jellegű felmérés nem készül.
Hisom Traugott Szilárd: Az, hogyan oldódik meg, ha van egy elfogadott határozat és a szünet
előtt 1 hónappal egy szülő jelzi az óvodai nevelésre az igényt?
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Azelőtt úgy volt, hogy 10 fő alatt, nem volt óvoda. Nézni kell
a gazdaságossági oldalt is.
Fekete Sándor Károlyné: Januári szülői értekezleten kellett volna elmondani a nyitva tartást?
Csatos Imréné Szabadkai Csilla : Elmondtam. Tájékoztattam a szülőket.
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Dr.Hoffmann Zsolt: Szülők, hogyan reagáltak? Tudomásul vették, vagy jelezték, hogy nem
tudják a gyermeket elhelyezni?
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Senki nem szólt ez ellen.
Gál József: Jelzéssel élt egy óvodás szülő a polgármesternél. Ennek utánanéztem. A gyermek
orvosi igazolása péntek délutáni, viszont az óvodában pénteken 10 óráig kellett volna jelezni,
hogy a hétfőn a gyermek megy az óvodába. Gyakorlatilag, nem hibázott senki.
Én azt mondom, hogy nem kell senkivel kivételt tenni. Tartsuk be a törvényeket, szabályokat.
Nem egy egész napos történetről van szó, hanem egy 3 órás történetről.
Burka István: Én erről az esetről akkor hallottam, amikor a szülő bejött hozzám. Tájékozódtam
az óvodánál és mondtam, hogy most oldjuk, meg, hogy a gyerek be tudjon menni az óvodába.
Nem tudtam az egész hátteret. Úgy látom, hogy nem volt igaza a szülőnek.
Azonban azt is mondta a szülő, hogy még egy pohár vizet sem kapott a gyermek. Ha ez így
volt, akkor én ezt, nehezményezem. Ilyen még nem fordult elő az óvodánál.
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Ezek a szülők, úgy állnak, hogy mikor tudnak a torkunknak
ugrani. Nekik semmi nem jó. Semmi probléma, tesszük a dolgunkat.
Az első szülői értekezleten ismertetjük a házirendet a szülők is kapnak belőle. Elmondtuk
megváltoztak a törvények, régen lehetett, hogy hozom, nem hozom a gyermeket. Bennünket is
törvények kötnek. A normatívával, az étkezési adagokkal, nem lehet játszadozni. Ez az egy
dolog, amit nehéz megvalósítani, de úgy látom, hogy Dari Csabáék kivételével, a többi szülő
tudja és érti, minden nap, tíz óráig kell jelenteni, hogy jön-e a gyermek óvodába. Ha nem
jelentik, akkor kihúzzuk a következő napra.
Ha kedden délután van orvosi rendelés, és ha jöhet a gyermek, akkor csütörtöktől van lejelentve
az étkezésnél. Ha péntek délután írja ki az orvos a gyermeket, akkor keddtől jöhet az óvodába.
Péntek délután már nem tudok javítani a létszámon, mert az okirat hamisítás. Meg is büntetnek,
ha kapok egy ellenőrzést.
Volt olyan szülő is, aki a konyhára szólt, hogy jön a gyermek az óvodába. Nekünk kell tudni,
hogy mikor jön a gyermek, nem a konyhának. Nekünk kell adni a létszámot.
Az ivásról annyit, hogy kapunk teát a konyháról a gyerekek isznak. Van a szobában csap, ki
vannak készítve a poharak, és ha szomjas, ihat a gyermek. Ezt elutasítom, hogy nem lettek
itatva.
Gál József: Más szülőkkel előfordul ilyen probléma?
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Nem.
Fekete Sándor Károlyné: Vezető Óvónőt a nagymama tájékoztatta, hogy szerdán, vagy
csütörtökön mehetett volna a kislány óvodába, de a postánál szólt, tanúk előtt, hogy hétfőtől
fog menni óvodába. Tehát a szülő szólt, hogy hétfőn fog menni a gyerek. Nem tudtam, hogy
ezt írásban kell leadni?
Ha már betartjuk a szabályokat az egyik oldalon, akkor tartsuk be a másik oldalon is. A Vezető
óvónő miért nem akkor megy családlátogatásra, amikor megígéri. Egész délután várták, nem
ment, hanem másnap ment váratlanul. Ez, csúnya dolog. Arról van szó, hogy akkor tartsuk be
a rendet, oda-vissza.
Gál József. Azt nem tudom elfogadni, hogy a postánál szól valaki.
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Fekete Sándor Károlyné: Ha ott van az óvónő, miért nem lehet neki szólni?
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: A gyerekek sorsát figyelemmel kísértem, még a kórházba is
telefonáltam a szülőnek, érdeklődtem, hogy hogyan vannak. A mamával a postán találkoztam,
érdeklődtem, hogy hogyan vannak. Mondta, hogy a héten még nem jön a gyermek az óvodába.
Óvodába való érkezésről, nem volt szó.
Burka István: Térjünk vissza a napirendre. Aki egyetért a nyitva tartás pontosításával, az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2017. (III.7.) számú határozata
Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Óvodai Intézményegységének 2017. évi nyári és
téli zárva tartási rendjének pontosításáról
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2016.(XI.28.)
határozatával elfogadott Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Óvodai
Intézményegységének Éves Munkatervét a következők szerint módosítja:
1. Az Éves Munkaterv 2. pontjának, „Szünetek időpontja” cím alatti negyedik
francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„- nyári zárva tartás: 2017. július 21-től 2017. augusztus 31-ig, téli zárva tartás
2017. december 21-től 2018. január 3-ig”
2. Az Éves Munkaterv 2. pontjának, „ Óvodánk nyitva tartása:” rész a következő
bekezdéssel egészül ki:
„ Az intézmény 2017. június 19-től 2017. július 20-ig hétköznapokon 7.00-13.30ig tart nyitva.”
A fenti döntésről az érintett szülőket tájékoztatni kell.
Felelős: Csatos Imréné Szabadkai Csilla intézményvezető
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- Burka István polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Csatos Imréné Szabadkai Csilla intézményvezető
- Irattár
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Fekete Sándor Károlyné: Tartózkodtam a szavazástól, mivel állandó probléma van a vezető
óvónővel. Soha nem időben adja le a dolgait, minden alkalommal baj van vele, amióta ide
került.
Csatos Imréné Szabadkai Csilla: Mi a probléma velem?
Fekete Sándor Károlyné: Vége a napirendnek. Nekem ez a véleményem, és kész.
Burka István polgármester megköszöni a részvételt és Csatos Imréné Szabadkai Csilla elhagyja
az üléstermet.

III.

Napirend:
Egyebek

Hisom Traugott Szilárd: Szeretnék felszólalni a kéménysepréssel kapcsolatban. Én is értesülve
vagyok azokról a panaszokról, melyek az önkormányzathoz érkeztek. Kéményseprő vállalat és
a Katasztrófavédelem védik, amit védeni akarnak.
Egy biztos, hogy sok hiba van ebben a kéményellenőrzésben. Szeretném a saját tapasztalatomat
elmondani. Első alkalommal 1 fő kéményseprő jött ki, akit beengedtem. Közölte, hogy az
ellenőrzést nem tudja elvégezni, mivel a kályhába be van gyújtva. Beszéljünk meg, egy másik
időpontot. Ameddig ott volt, elmondta, hogy milyen feladatokat lát el, hogyan változott a
rendszer, hogyan dolgoznak. Elmondta, hogy amely kéményeket ők veszélyesnek ítélnek meg,
kihúzzák a kályhacsöveket, és ellenőrizve lesz a későbbiekben, hogy az a kémény füstöl-e, tehát
használják-e. Minden szobába bemennek, megnézik, hogy van-e kályha elhelyezve.
Megalapozottnak tartom, hogy többen mondták, hogy kihúzták a kályhacsövet a falból, sőt ez
a fiatalember mondta, hogy ahol vályogból van a kémény, nem is fogja megkapni az engedélyt.
Nekem évek óta problémám van ezzel a kéménysepréssel. Most egyeztettem a kéményseprővel
egy újabb időpontot, amikor kijönnek.
Én írtam egy felháborodott levelet a kéményseprő vállalatnak, elmondtam, hogy miken kellene
változtatni.
Hisom Traugott Szilárd felolvassa az írt levelet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A
válaszlevelek is a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Hisom Traugott Szilárd: Katasztrófavédelem két oldalas levélben válaszolt. A lényege az, hogy
nem mondok igazat az adott napon ott voltak ketten és én nem engedtem be őket. Soha nem
jöttek ketten, most azért írták ezt, hogy tanúval igazolják az állításukat. Érdeklődni fogok, hogy
azon a napon voltak-e és, hogy ketten voltak-e.
Fekete Sándor Károlyné: Mindig egyedül járnak.
Burka István: Vályog kéményt elfogadják, nincs vele gond. Kályhacsövet nem veheti ki, mivel
jogszabály nem engedi. Az sincs, hogy minden szobát végignéz, csak az üzemelő kéményt nézi.
Időpontra, hagynak cetlit és vagy mennek, vagy nem. Az éghető anyagból készült tetőnél, elő
fogják írni a szikrafogót.
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Katasztrófavédelemnek része a kéményseprés. Nem térhetnek el a jogszabályoktól. Nem ők
hozzák a jogszabályokat, csak alkalmazzák. Ezért kértük, hogy próbáljanak a jogszabályon
változtatni, vagy módosítani. Ez így, embertelen és veszélyes is.
Hisom Traugott Szilárd: Ezekkel, amit elmondtál, én is tisztában vagyok. Én csak a
tapasztalatomat mondtam el.
Burka István: Köszönjük. Van-e még hozzászólása az üléshez? Nincs.
Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Burka István polgármester megköszöni a részvételt
és az ülését bezárja.

Kmf.
Burka István
polgármester

Dr.Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Gál József
képviselő

Fekete Sándor Károlyné
képviselő
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