
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  december  16-án  15
órakor megtartott   ülésén.

Ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Gátér, Petőfi S. u. 16.

Jelen voltak:   Jánosiné Gyermán Erzsébet  polgármester,
Toldi Zsolt jegyző, Dr. Torma Andrea aljegyző
Kucsora Tamás Gábor, Kovács József, Tábi Dávid János képviselők

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselőből az ülésen 3 fő
megjelent, így a polgármesterrel együtt jelen van 4 fő.
Javasolja, hogy a kiadott meghívóban szereplő napirendet  tárgyalják meg.

N A P I R E N D

1.)     Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  begyűjtését végző
közszolgáltató kiválasztása céljából készített ajánlati felhívás elfogadása tárgyában.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet  polgármester

2.)     Előterjesztés  a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.)     Előterjesztés Gátér Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfo-
gadása tárgyában.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet  polgármester

4.)     Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatellátás vállalkozói szerződés tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

5.)      Egyebek
6.)     Zárt ülés

  Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása

A  képviselő-testület,  a  kiadott  meghívóban  szereplő,   megtárgyalásra  javasolt  napirendet
elfogadta.

1. napirend



Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, az írásos előterjesztést megkapták amely 
részletesen tartalmaz mindent.

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  a  települési  folyékony  hulladékkal  és  hulladék  kezeléssel
kapcsolatos  különböző törvényi  változások következtében az elmúlt  év májusában  a  régi
formában  működtetett  közszolgáltatás  megszűnt.  A  települési  önkormányzat  vagy  azok
társulása  kötelezően  ellátandó  közszolgáltatásként  a  közüzemi  csatornahálózatba  vagy  a
vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  kormányrendeletben  meghatározott
módon  engedélyezett  egyedi  szennyvízkezelés  után  befogadóba  nem  vezetett  háztartási
szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
Az  önkormányzat  közszolgáltatási  szerződést  köt  a  kiválasztott  szállítóval.  Az  értékre
tekintettel nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, hanem elegendő három ajánlatból
kiválasztani  a  közszolgáltatót.  Nagyon  sok  dokumentum  csatolása  szükséges  az  ajánlati
felhívás  szerint,  5 évre szóló szerződés kerül megkötésre a nyertessel.   Kérte a képviselő-
testületet, küldjék meg az ajánlatokat három szolgáltató részére, majd azok beérkezése után
kerül sor a döntésre.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  meg  van  kötve  a  keze  az
önkormányzatnak.  Csak  az  a  vállalkozó  szállíthatja  a  szennyvizet,  aki  minden  szükséges
engedéllyel rendelkezik  Valakivel mindenképpen szerződést kell kötni.  A vállalkozó akivel
tárgyalt ez ügyben, azt mondta csak kéthetente tud a faluba jönni.
Javaslata a képviselő-testületnek, az ajánlatokat küldjék meg Arany János Sándorfalvai, 
Pataki Sándor szintén Sándorfalvai és a Puszta-Szem Kft-nek, amely Pusztaszeren található. 
A  vonatkozó  törvény  alapján  a  költségelemzésen  alapuló  díjkalkulációt  a  kiválasztott
közszolgáltató készíti el, melyet a rendelet elfogadása előtt a jegyző terjeszt a testület elé. Az
ajánlattételi  eljárás  lefolytatását  valamint  közszolgáltató  kiválasztását  követően az  új  jogi
szabályozásnak  megfelelő  önkormányzati  rendelet  –  amely  tartalmazza  többek  között  a
közszolgáltatásért  fizetendő  díjat  is  -  a  képviselő-testület  következő  ülésére  kerül
előterjesztésre.
Az eljárás lefolytatásáig azonban, 2015. február 28-ig továbbra is a Csontos és fia Kft-t 
kellene megbízni a közszolgáltatás ellátásával.

Kérte a képviselő-testületet, a kiadott előterjesztésben szereplő határozat tervezet 
elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta a
következő határozatot

134/2014. (XII.16.) Önk.
Előterjesztés  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtését  végző
közszolgáltató kiválasztása céljából készített ajánlati felhívás elfogadása 

H a t á r o z a t

1. Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester  előterjesztését  és  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésével,  elszállításával,  ártalommentes  elhelyezésével  kapcsolatos  kötelező
közszolgáltatás  ellátására  vonatkozó  ajánlattételi  felhívást  a  melléklet  szerinti  tartalommal
jóváhagyja.
2. Az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevőknek  küldi meg:
- Arany János Sándorfalva, Kassai u. 12.
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- Pataki Sándor Sándorfalva, Szent Imre u. 24/A.
- Puszta-Szem Kft. Pusztaszer, Tanya 263.

3. Gátér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz  begyűjtésével,  elszállításával,  ártalommentes elhelyezésével  kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás ellátásával 2015. február 28-ig megbízza a Csontos és fia Kft-t ( képviselője:
Csontos Imre).
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
   Toldi Zsolt jegyző

2. napirend

Toldi Zsolt jegyző elmondta,  Petőfiszállás Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete, Pál-
monostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Gátér Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
84. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. március 1. napjával a Petőfiszállási Közös Ön-
kormányzati Hivatal megalakításáról döntött. 
A Hivatal alapító, fenntartó és irányító  szervei a Képviselő-testületek, amelyek  hatáskörébe
tartozik  -  az  Áht.  szerint  -  többek  között  a  költségvetési  szerv  szervezeti  és  működési
szabályzatának jóváhagyása is.
A közös hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás 28. pontjában foglaltak
szerint  a Szervezeti és Működési Szabályzat  elfogadásához a megállapodó önkormányzatok
képviselő-testületei  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  egybehangzó  döntése
szükséges.
Az írásos előterjesztést megkapták, azzal kapcsolatban amennyiben észrevétel vélemény van, 
kérte mondják el.

A képviselő-testület a kiadott előterjesztéssel kapcsolatban észrevételt nem tett, a 
polgármester kérte, elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Megállapította, hogy egyhangú 
4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta a következő határozatot.

135/2014. (XII.16.) Önk.
Előterjesztés  a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zatának elfogadása tárgyában.

H a t á r o z a t

Gátér  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző  –  a
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló –
előterjesztését és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:   képviselő-testület

3. napirend

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, a   Helyi Önkormányzat éves belső ellen-
őrzési tervkészítési kötelezettségét a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről ás belső
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ellenőrzéséről  szóló  370/2011 (XII.  31.)  kormányrendelet  (Bkr.) 31-32.  §.  írja  elő,  amely
meghatározza a belső ellenőrzési vezető, valamint a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a
képviselő-testület feladatát.

A 2015. évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre került az ellenőr-
zési tervet megalapozó kockázatelemzés, amely a kockázat jellegét és mértékét tartalmazza. A
kockázatelemzés során a szabályozottság és a dokumentáltság, témaköre bizonyult a működés
szempontjából a magas kockázatot mutató területnek. A 2015. évben, az Önkormányzatnál el-
végzendő ellenőrzések listáját,  illetve  az ellenőrzések időbeni ütemezését,  és az ellenőrzési
kapacitás bemutatását a melléklet tartalmazza.

Kérte a  képviselő-testületet, hogy az előterjesztés  mellékletként csatolt 2015. évre vonatkozó
belső ellenőrzési terv javaslatot fogadják el.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesz-
tésben foglaltakat és meghozta a következő határozatot.

136/2014. (XII.16.) Önk.
Az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési terve

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési ter-
vet jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 16.
Felelős: Képviselő-testület

4.  napirend

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdése alapján „A jegyző köteles - a jogszabályok alapján
meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi  önkormányzat
rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználá-
sát.”
2014. december 31-ig a belső ellenőr Alács Gyuláné volt, aki szerződés alapján ellátta az
Önkormányzatnál az ellenőrzési feladatokat; és továbbra is el tudja ezt végezni,  rendszere-
sen megcsinálta az ellenőrzéseket, segítséget nyújt.  Javaslata, maradjon továbbra is.
A megállapodás időtartama 2015. január 1-től, a testület döntésétől függően 2015. június 30-
ig vagy 2015. december 31-ig kerülne meghatározásra, az ajánlott havi bruttó 25.000 Ft ösz-
szegű díjazás elfogadásával.  
Célszerűnek tartja ha egy egyéves időtartamra megbízzák, amennyiben a társulás létrejönne,
akkor lehet új árajánlatot kérni. 

Kérte, mondják el véleményüket, javaslataikat.

Tábi Dávid  János képviselő egyetért a javaslattal, hallomásból ismeri hogy a munkáját jól 
végzi.

Mivel más észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte aki egyetért a javaslattal, mely 
szerint Alács Gyuláné egy évre kerüljön megbízásra, kézfeltartással szavazzon.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és
meghozta a következő határozatot.

137/2014. (XII.16.) Önk.
Belső ellenőrzési feladatellátás vállalkozói szerződésének megtárgyalása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző
előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 
1.)  Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  belső  ellenőrzési
feladatok ellátásával  2015.  január  1-től kezdődően 2015. december  31-ig  megbízza  Alács
Gyuláné (Kiskunfélegyháza, Damjanich u. 11.) költségvetési ellenőrt havi bruttó 25.000.- Ft
díjazásért.
2.)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Jánosiné  Gyermán  Erzsébet  polgármestert  a
vállalkozói szerződés aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a határozat tartalmát a költségvetési
rendelet következő módosításakor vegye figyelembe. 
Felelős: Toldi Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

5. napirend

1. Tájékoztatás közvilágítással kapcsolatban

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester tájékoztatásul elmondta, korábbi ülésen volt szó 
arról, hogy nézzen utána a ledes közvilágításra történő átalakítás költségeinek. A beruházás 
költségét csak úgy lehetne finanszírozni, ha a szolgáltató  a közvilágítás költségébe 
beszámítaná. Ez azonban azzal járna, hogy szolgáltatót kellene váltani, akivel ezt meg lehet 
oldani. Jelenleg a DÉMÁSZ-szal van szerződése az önkormányzatnak. Próbál utánanézni a 
lehetőségnek, egyenlőre várja az árajánlatokat.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

2. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  tűzoltó-parancsnokság  megküldte  a
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, azt a képviselők  kézhez kapták.  A beszámoló
a  Kiskunfélegyházi  tűzoltóság  teljes  munkáját  lefedi,  ezzel  kapcsolatban  észrevételt  nem
kíván tenni.
Kérte, mondják el véleményüket, észrevételeiket.
                                                
A  képviselő-testület  észrevételt  nem  tett,  a  polgármester  kérte,  aki  elfogadja  a  kiadott
előterjesztésben  foglaltakat,  kézfeltartással  szavazzon.  Megállapította,  a  képviselő-testület
egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot.
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138/2014. (XII.16.) Önk.
Beszámoló  a  Kiskunfélegyházi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2013.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a
Kiskunfélegyházi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2013.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről
szóló beszámolót.
Határidő: 2014. december 16.
Felelős: Képviselő-testület

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a következő ülésén napirendre kerül a
Gátéri Liget Óvoda munkaterve.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a
képviselő-testület  nyílt  ülését  1545 órakor  bezárta,  a  továbbiakban  javasolta  zárt  ülést
rendeljenek el, mivel személyeket érintő kérdésekben kell dönteni.

K. m. f.

Jánosiné Gyermán Erzsébet                                                         Toldi Zsolt
          polgármester                                                                                           jegyző
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