
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  november  25-én  17
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
Fekete  Antal,   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 4 fő
megjelent, így a polgármesterrel együtt jelen van 5 fő.
Javasolja, hogy a kiadott meghívóban szereplő napirendet  tárgyalják meg.

N A P I R E N D

1. Alpolgármester megválasztása.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

2. Alpolgármester eskütétele
Az esküt előmondja: Toldiné Tóth Edit a Helyi Választási Bizottság elnöke.

3.    Alpolgármester tiszteletdíjának  és egyéb juttatásainak megállapítása.
   Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

4. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása tárgyában.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

5. Előterjesztés az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

6. A Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló
Bizottsága  tagjainak megválasztása.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző 

7. Előterjesztés  a  Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi
költségvetésének harmadik módosítása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

8. Előterjesztés  a  Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  alakítására  és
fenntartására vonatkozó  megállapodás módosítása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

9. Előterjesztés bűnmegelőzési társulás megszüntetése tárgyában.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

10. Előterjesztés  a  felgyői  hulladékgyűjtő  körzet  Társulási  Tanács  tagjainak,  helyettes
tagjának  és  Felügyelő  Bizottsági  tagjának  Homokhátsági  Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő delegálása tárgyában.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester



11. Előterjesztés Gátér Község Önkormányzat Konyha  HACCP rendszerének  megújítása
tárgyában.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

12. Előterjesztés a Gátéri Liget Óvoda Házirendjének elfogadása tárgyában.
Előadó: Gulyásné Vida Gyöngyi intézményvezető

13. Előterjesztés  a  Gátéri  Liget  Óvoda  maximális  óvodai  csoportlétszám túllépésének
engedélyezése tárgyában.
Előadó: Gulyásné Vida Gyöngyi intézményvezető

14. Egyéb kérdések
 Karácsonyi csomag
 Önkormányzati  hivatal épületén  redőnyjavítás
 Tanyaszínház előadása
 Helyi Közösségi Akadémia pályázat

15. Zárt ülés
 Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
 Önkormányzati segélyek elbírálása
 Tájékoztató  önkormányzati bérlakásokról
 Közös hivatal személyi állományát érintő kérdés

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

1. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  képviselő-testület  a  törvényben
rögzített kötelezettségének eleget téve a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített
többséggel  a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy  fő  társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ.
Az  elmúlt  ülésen  nem  sikerült  alpolgármestert  választani  ezért  újból  javaslatot  tesz  az
alpolgármester jelölt személyére.
Az általa javasolt személy Kovács József képviselő úr, akivel egyeztetett ebben a kérdésben.
Az érintett elfogadta az alpolgármesteri tisztségre való jelölést. 

A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-testület tagjaiból egy 2 tagú szavazatszámláló
bizottság felállítását javasolja,  mely a technikai lebonyolításért felel.  A bizottság elnökének
Fekete Antal képviselőt, tagjának pedig Tábi Dávid János képviselőt javasolja.

A bizottsági tagnak javasolt személyek nyilatkoztak, hogy elfogadják a felkérést és nem kérik
zárt ülés tartását, a szavazásban érintettségük miatt nem kívánnak részt venni.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  kérte  a  képviselő-testületet,  a  szavazatszámláló
bizottság tagjainak megválasztásáról  kézfeltartással szavazzanak.
Megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  3  igen  szavazattal  elfogadta  és  meghozta  a
következő határozatot.

88/2014. (XI.25.) Önk.
Szavazatszámláló bizottság megválasztása

2



H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az  alpolgármester
megválasztásának  technikai  lebonyolítására  2  tagú  szavazatszámláló  bizottságot  hoz  létre
melynek elnöke Fekete Antal képviselő, tagja Tábi Dávid János képviselő.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Fekete  Antal képviselő  a  szavazatszámláló  bizottság  elnöke  ismertette  a  titkos  szavazás
módját, kiosztotta a szavazólapokat, melyen az alpolgármesterként megjelölt  Kovács József
neve feltüntetésre került.  Elmondta,  hogy igen vagy nem szavazattal lehet  dönteni,  majd  a
szavazólapot az urnába kell elhelyezni. 
A szavazatszámláló bizottság az urna felnyitását követően az eredményt megállapító üléséről
jegyzőkönyvet  állít  ki,  melyben  megállapítja  a  szavazás  eredményét,  majd  ezt  követően a
szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti azt a  képviselő-testülettel.

Kovács József  képviselő alpolgármester jelölt bejelenti,  hogy személyes érintettsége mellett
is részt kíván venni a szavazásban.

Toldi  Zsolt jegyző  tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  49.  §-ában  foglaltak  szerint  a
képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az
ügy érinti. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely
önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt.

Kovács József  képviselő nyilatkozott, hogy a kizárásról történő szavazásban nem kíván részt
venni.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  kérte  a  képviselő-testületet  kézfeltartással
szavazzon, aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester jelölt részt vegyen a titkos szavazáson.

Megállapította,  hogy a  képviselő-testület  2  igen  2 nem szavazattal  meghozta a  következő
határozatot.

89/2014. (XI.25.) Önk.
Az alpolgármester jelölt szavazásból történő kizárása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  Kovács  József
alpolgármester jelöltet - annak érintettsége miatt - a szavazásban történő részvételből kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

A szavazás lebonyolításának idejére a polgármester technikai szünetet rendel el.

Fekete Antal képviselő a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.
Megállapította, hogy a leadott szavazatok száma 4, érvényes szavazatok száma 4, amelyből 2
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igen és 2 nem szavazat, vagyis az alpolgármester jelölt nem kapta meg a megválasztásához
szükséges minősített többséget. 

90/2014.(XI.25.) Önk.
Alpolgármester választása

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat  Képviselő-testülete Kovács József  képviselőt  nem választotta
meg  alpolgármesterré,  mivel  a  titkos  szavazáson  nem  kapta  meg  a  megválasztásához
szükséges minősített többséget.
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Képviselő-testület

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester kérte a képviselő-testületet adjon választ a kialakult
helyzet megoldására, mivel alpolgármestert választani kötelező.

Toldi Zsolt jegyző elmondta,  hogy a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló törvény
úgy  szól,  hogy  a  képviselő-testület  az  alakuló  ülésen  vagy  az  azt  követő  ülésen
alpolgármestert választ. Ha a testület ezen ülésén nem dönt, jogszabálysértő állapotba kerül az
önkormányzat.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  kérte  a  képviselő-testületet  egyeztessenek  az
alpolgármester személyéréről, mivel két személyt már javasolt, de egyiket sem fogadták el.
Két személy maradt a testületből. Megkérdezte, hogy Fekete Antal és Tábi Dávid közül ki az,
akit támogatni tudnának?

Fekete  Antal képviselő  el  tudja  képzelni  Tábi  Dávid  képviselőtársát  alpolgármesterként.
Fiatal, képezi magát, gyakorlatot pedig majd szerez az idővel.

Kucsora Tamás Gábor képviselő Fekete Antal képviselőt támogatná.

Kovács József képviselő szintén Fekete Antal képviselőt támogatná.

Tábi  Dávid képviselő  Fekete  Antalt  támogatná  alpolgármesternek,  mivel  sokéves
tapasztalattal rendelkezik.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester megkérdezte Fekete Antal képviselőt, vállalja-e az
alpolgármesteri megbízatást?

Fekete  Antal képviselő  elmondta,  nem  volt  már  szándékában  újra  e  tisztséget  betölteni.
Szerette volna, ha fiatal képviselő-társa átveszi ezt a feladatot. Nem tudja mi lehet a megoldás
erre a helyzetre. 

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester határozott igen vagy nem választ szeretne kérni a
felkérés elfogadásáról.  Tábi Dávid képviselő-társáról azt gondolja,  hogy ez idáig  még nem
volt alkalma részt venni a falu ügyeibe és szükséges lenne tapasztalatot szereznie.  

Fekete Antal képviselő úgy érzi, ezek után el kell vállalnia az alpolgármester jelöltséget.
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Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta,  kötelező alpolgármestert választani,  de
mindenki tudja, hogy viszonylag kevés alkalommal adódik  konkrét feladata.
Szükséges,  hogy a testületi ülések  határozatképesek legyenek,  s mindenki  részt  vegyen az
üléseken.
Az egyeztetés alapján Fekete Antal képviselőt javasolja alpolgármesternek.
Elmondta,  hogy a titkos szavazás  lebonyolításához szavazatszámláló  bizottságot szükséges
választani, elnökének javasolja Kucsora Tamás Gábor képviselőt, tagjának pedig Tábi Dávid
képviselőt.

A bizottsági tagnak javasolt személyek nyilatkoztak, hogy elfogadják a felkérést és nem kérik
zárt ülés tartását, a szavazásban érintettségük miatt nem kívánnak részt venni.

Kérte  a  képviselő-testületet  kézfeltartással  szavazzon:  aki  egyetért  azzal,  hogy  a
szavazatszámláló  bizottság elnöke Kucsora Tamás Gábor, tagja pedig Tábi Dávid képviselő
legyen, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította,  hogy  a  képviselőt-testület  3  igen  szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot.

91/2014. (XI.25.) Önk.
Szavazatszámláló bizottság megválasztása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az  alpolgármester
megválasztásának  technikai   lebonyolítására  2  tagú szavazatszámláló  bizottságot hoz létre
melynek elnöke Kucsora Tamás Gábor  képviselő, tagja Tábi Dávid János képviselő.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Kucsora  Tamás  Gábor képviselő  a  szavazatszámláló  bizottság  elnöke  ismertette  a  titkos
szavazás módját, kiosztotta a szavazólapokat, melyen az alpolgármesterként  megjelölt Fekete
Antal  neve feltüntetésre került Elmondta, hogy igen vagy nem szavazattal lehet dönteni, majd
a szavazólapot az urnába kell elhelyezni. 
A szavazatszámláló bizottság az urna felnyitását követően az eredményt megállapító üléséről
jegyzőkönyvet  állít  ki,  melyben  megállapítja  a  szavazás  eredményét,  majd  ezt  követően a
szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti azt a  képviselő-testülettel.

Fekete  Antal képviselő  alpolgármester  jelölt  bejelenti,  hogy  személyes  érintettségére
tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban.

A szavazás lebonyolításának idejére a polgármester technikai szünetet rendel el.

Kucsora  Tamás  Gábor képviselő  szavazatszámláló  bizottság  elnöke  ismertette  a  titkos
szavazás eredményét. 
Megállapította,  hogy  a  titkos  szavazás  eredményes  volt.  A  leadott  szavazatok  száma  4,
érvényes szavazatok száma 4, amelyből 4  igen szavazat, vagyis a képviselő-testület Fekete
Antal képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.
Munkájához jó egészséget kíván.
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92/2014.(XI.25.) Önk.
Alpolgármester választása

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fekete Antal képviselőt
Gátér Község Önkormányzat alpolgármesternek megválasztotta.

Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Képviselő-testület

Fekete Antal alpolgármester megköszönte a bizalmat.

Jánosiné Gyermán Erzsébet  polgármester a megválasztott alpolgármestertől kiveszi az esküt.
Felkérte a megválasztott alpolgármestert,  hogy az eskü szövegét mondja utána.

„Én,  ………..  becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez  hű  leszek,  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom,
(  alpolgármesteri)   tisztségemből  eredő  feladataimat  Gátér  fejlődésének  előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmány aláírása megtörtént.

3. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  megválasztott  alpolgármester
tiszteletdíját és egyéb juttatásainak megállapítását az Mötv. szabályozza.
Fentiek  alapján  a  vonatkozó  jogszabály  szerint  az  alpolgármester  részére  minimálisan
megállapítandó tiszteletdíj  összege 104 702 Ft.
Az  Mötv.  80.  §  (3)  bek.-ben  foglaltak  szerint  a  főpolgármester-helyettes,  a  főállású
alpolgármester,  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester,  a  megyei  közgyűlés  alelnöke
havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult.
Ezek alapján az alpolgármester e feladatai ellátása tekintetében 104 702 Ft tiszteletdíj esetén
15 705 Ft költségtérítésre jogosult.
Mind a tiszteletdíj mind a költségtérítés mértékét határozatban kell rögzítenie a testületnek.
Kérte a képviselő-testületet, mondják el véleményüket, javaslataikat.

Fekete  Antal alpolgármester  elmondta,  alpolgármesterként  nem  kíván  a  képviselői
tiszteletdíjnál  több  tiszteletdíjat  felvenni,  költségtérítésre  pedig  nem  tart  igényt.  A
szavazásban nem kíván részt venni.

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  a  tiszteletdíjról  és  a  költségtérítésről  való  lemondást
alpolgármester úr megteheti, ez írásban történik a lemondás. Az írásos nyilatkozatot csatolni
kell a jegyzőkönyvhöz.
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Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  kérte  a  képviselő-testületet,  amennyiben
egyetértenek azzal, hogy  az alpolgármester tiszteletdíját az alpolgármester úr nyilatkozatának
megfelelően  10.000 Ft/hó összegben határozzák meg, kézfeltartással szavazzanak. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

93/2014. (XI.25.) Önk.
Fekete Antal alpolgármester tiszteletdíja

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Jánosiné  Gyermán  Erzsébet
polgármester – az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása tárgyú
–  előterjesztését   és  Fekete  Antal  alpolgármester  nyilatkozatában  foglaltak  szerint,  az
alpolgármester  tiszteletdíját  2014.  november  25.  napjától  kezdődően  bruttó  10.000  Ft/hó
összegben állapítja meg.
Határidő : azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester kérte a képviselő-testületet, amennyiben elfogadja,
alpolgármester úr költségtérítésről való lemondását, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

94/2014. (XI.25.) Önk. 
Fekete Antal alpolgármester költségtérítése

H a t á r o z a t

Gátér  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester – az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása tárgyú -
előterjesztését  és  tudomásul  veszi  Fekete  Antal  alpolgármesternek  az  alpolgármesteri
költségtérítésről való lemondását.
Határidő : azonnal
Felelős: Képviselő-testület

4. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  az  önkormányzat  2014.  évi
költségvetésére  vonatkozó  előterjesztést  és  rendelet  tervezetet   megkapták,  azt
áttanulmányozhatták. Kérte, amennyiben észrevétel, vélemény van mondják el.

Tábi  Dávid  János képviselő  kérdése,  hogy minden  év végén van a bevételek  és kiadások
számadatiban változás?

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta,  egész évben folyamatosan változnak a
számadatok. Év elején elkészül a terv, amelyet  felülírnak az esetleges, év közben jelentkező
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plusz bevételek és plusz kiadások. Bizonyos időközönként  a módosításokat meg kell tenni
ahhoz, hogy a könyvelésben átvezetésre kerülhessenek a változások.

Mivel  több észrevétel  nem volt,  a  polgármester  kérte,  aki  a  rendelet  tervezettel  egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és megalkotta rendeletét

Gátér  Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Gátér Község Önkormányzat 2014. évi  költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5. napirend

Toldi Zsolt jegyző elmondta, elkészítették az SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztést
és rendelet tervezetet. Egységes szerkezetű rendeletet állítottak össze. Aljegyző Asszony nagy
segítéségére volt ebben a munkában, megpróbálták a korábbi SZMSZ-be foglalt szabályokat
átültetni az új szabályozásba
Sok  minden  van,  amelyet  már  nem  szabad  hogy  tartalmazzon  az  SZMSZ,  mivel  azon
kérdésekről magasabb  szintű jogszabály  rendelkezik.  Változás a  régihez  képest,  hogy egy
bizottság  maradt  amelyet  az  SZMSZ  elfogadása  után  a  képviselő-testületnek  meg  kell
választania.
Az  SZMSZ-ben  foglalt  szabályozás  szerint  nem  lenne  sem  pénzügyi  sem  szociális  sem
ügyrendi bizottság hiszen nagyon kis létszámú a testület, s a bizottságoknak legalább 3 főből
indokolt állnia, kültagot pedig nem kíván a testület bevonni. Amennyiben a képviselő-testület
is  egyetért  csak   egy bizottság  működne  amelynek  feladata,  a  vagyonnyilatkozatok és  az
összeférhetetlenség ellenőrzése. 
Korábban  az  volt  a  gyakorlat,  hogy  nem volt  jegyzőkönyv  hitelesítő,  a  jegyzőkönyvet  a
polgármester és a jegyző  írta  alá.  Ha más  a testület  álláspontja,  ezen lehet  módosítani.  A
jegyzőkönyvek egy példánya átkerül a faluházba, azokat bárki megtekintheti.  Az előterjesztés
minden változást tartalmaz, a rendelet jól átlátható, az Mötv.-vel együtt kell alkalmazni.
Amennyiben a tiszteletdíjon változtatni kívánnak az most meg lehet tenni.  Azért van az az
összeg, mert előző ciklusban annyi volt a tiszteletdíj összege.

Fekete Antal alpolgármester véleménye szerint a tiszteletdíj maradjon a 10.000 Ft/hó, egyetért
azzal, hogy az ülésekről való igazolatlan távolmaradást szankcionálni kell.

Kovács József képviselő javaslata, mondjanak le a tiszteletdíjról.

Toldi Zsolt jegyző elmondta, meg kell állapítani a tiszteletdíjat. Ha a képviselő erről írásban
lemond  akkor az a járulékaival  együtt átcsoportosításra kerülhet,  de a testület  határozhatja
meg a célt, hogy mire legyen az felhasználva. 

Mivel több észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte a képviselő-testületet aki egyetért
az előterjesztésben foglaltakkal és a rendelet tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
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Megállapította, hogy 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a
javaslatot és megalkotta

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (XI.25.) 

önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Toldi Zsolt jegyző 18 órakor kihirdette  a képviselő-testület 9/2014.(XI.25.) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

6. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  az  önkormányzat  SZMSZ-ének
megfelelően  a Vagyonnyilatkozat  Ellenőrző  és  Összeférhetetlenséget  Vizsgáló  Bizottságot
meg kell választani. Három főből állna, egy elnöke és két tagja kell, hogy legyen. Nem lehet a
bizottságnak  tagja  sem  polgármester  sem  alpolgármester.  Megválasztásukhoz  minősített
többség szükséges.
Elnökének javasolja Kucsora Tamás Gábor képviselőt, tagjainak pedig Kovács József és Tábi
Dávid  János képviselőket.
Kérte az érintetteket, nyilatkozzanak, vállalják-e a tisztséget és  zárt ülést kérnek-e?

Az érintettek nem kérnek zárt ülést, vállalják a megbízatást és nem kívánnak részt venni  a
szavazásban.

Kérte a képviselő-testületet, aki egyetért azzal,  hogy a bizottság elnökének Kucsora Tamás
Gábort válasszák meg, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

95/2014.(XI.25.) Önk.
Vagyonnyilatkozat  Ellenőrző  és  Összeférhetetlenséget  Vizsgáló  Bizottság  elnökének
megválasztása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző  és  Összeférhetetlenséget  Vizsgáló  Bizottság  elnökének  Kucsora  Tamás  Gábor
képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a bizottság tagjának Kovács József képviselőt
válasszák meg, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította,  hogy  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a  javaslatot  és
meghozta a következő határozatot.
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96/2014.(XI.25.) Önk.
Vagyonnyilatkozat  Ellenőrző  és  Összeférhetetlenséget  Vizsgáló  Bizottság  tagjának
megválasztása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy  a  Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző  és  Összeférhetetlenséget  Vizsgáló  Bizottság  tagjának  Kovács  József  képviselőt
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

A  polgármester  kérte,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  bizottság  tagjának  Tábi  Dávid  János
képviselőt válasszák meg, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította,  hogy  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a  javaslatot  és
meghozta a következő határozatot.

97/2014.(XI.125.) Önk.
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagja

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy  a  Vagyonnyilatkozat
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának Tábi Dávid János  képviselőt
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

7. napirend

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  a  közös  hivatal  költségvetésének  módosítására  vonatkozó
előterjesztést megkapták. A közös hivatal fenntartására vonatkozó SZMSZ együttes döntést ír
elő,  azonban  előzetesen  mindhárom  képviselő-testület  megtárgyalja,  véleményezi  és  az
együttes ülésen már nem adódhat olyan helyzet, ami miatt meghiúsulna annak elfogadása.
Az  írásos  előterjesztésben  szerepel  részletesen  mely  tételek  miatt  vált  szükségessé  a
módosítás. A választásra átvett pénz mindhárom település vonatkozásában jelentkezik, és van
olyan amely csak Pálmonostora és Petőfiszállás településeket érinti. 
Kérte  a  képviselő-testületet,  a  határozat  tervezetet  javasolja  a  közös  testületi  ülésen
elfogadásra.

Tábi Dávid János képviselő elmondta, nincs még teljes rálátása a költségvetésre.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, az előterjesztés és táblázatok a törvényi
előírásoknak megfelelően vannak összeállítva, javasolja, támogassák annak elfogadását.

Kérte,  kézfeltartással  szavazzanak.  Megállapította,  hogy  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat
nélkül a képviselő-testület elfogadta és meghozta a következő határozatot.
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98/2014.(XI.25.) Önk.
Előterjesztés  a  Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi  költségvetésének
harmadik módosítása tárgyában

H a t á r o z a t

Gátér   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző  –  a
Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi  költségvetésének  harmadik
módosításáról készített – előterjesztését és azt a testületek együttes ülésén az alábbiak szerint
elfogadásra javasolja:

1./  Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községi  Önkormányzatok  Képviselőtestületei
együttes ülésükön a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek  Közös Hivatala 2014. évi
költségvetését 

        70.623 e Ft bevétellel és,

70.623  e Ft kiadással állapítják meg.

2./ Az intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel :
                                
a.)           Állami támogatás                                    63     747 000 Ft 
        13,75 fő elismert létszámra   4 580 000 Ft/fő

Bérkompenzáció      772 000 Ft
Települések közötti megosztás lakosságszám alapján:

        Petőfiszállás 1565 fő 22 332 000 Ft
        Pálmonostora 1872 fő 26 888 000 Ft
        Gátér   991 fő 14 216 000 Ft

Összesen: 4428 fő

b.)           Önkormányzati hozzájárulás                    1 528     000 Ft
Gátér Község Önkormányzata hj      871 000 Ft 
Petőfiszállás Községi Önkor. Hj      657 000 Ft

c.)           Műk. célú támogatás ért. bevételek        3 726     000 Ft
Országgyűlési Képv. választás   1 000 000 Ft 
Európai Unios Parlamenti választás      974 000 Ft
Önkormányzati választás   1 752 000 Ft

d.)           Finanszírozási bevétel                              1     617     000 Ft
Pénzmaradvány   1 617 000 Ft

e.)           Működési bevétel                                             5 000 Ft
Kamat bevétel                                             5 000 Ft 
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3./ Az intézmény kiadása           
Megnevezés              Petőfiszállás Pálmonostora Gátér Összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 16 314 16 455 10 751 43 520
MUNKAADÓKAT TERHELŐ 
JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS 
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 
ÖSSZESEN

4 291 4 421 2 878 11 590

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Irodaszer
Könyv
Folyóirat
Egyéb anyag beszerzés
Telefon
Gázenergia
Villamosenergia
Vízdíj
Karbantartás
Egyéb üzemelt. Szolgáltatás
Vásárolt közszolgáltatás
ÁFA
Kiküldetés
Elvonás, befizetés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

6 035
749

50
55
40

560
900
250

30
286

1 015
1 256

820
24

7 232
668

50

160
500

1 300
250

60
448
752

1 796
886

30
232
100

2 246
220

20
170
362
130

15
16

709

410
20

174

15 513
1 637

100
55

220
1 230
2 562

630
105
750

2 476
3 052
2 116

74
406
100

Mindösszesen                           26 640 27 595 15 875 70 623

4./ A költségvetési szerv engedélyezett létszámkerete (fő)
Megnevezés              Petőfiszállás Pálmonostora Gátér Összesen
Köztisztviselők 5,25 5 3,25 13,5
Jegyző 1
Aljegyző 1
Adminisztratív 0,5
Összesen                           16

Felelős: Szász János polgármester 
              Cseszkó László polgármester
              Jánosiné Gyermán  Erzsébet polgármester      
              Toldi Zsolt jegyző

8. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  közös  önkormányzati  hivatal
megállapodása tartalmazza mindazokat a szabályokat, amely szerint  a három önkormányzat
együttműködik.  Ebben  az  évben  a  finanszírozás  úgy  történt,  hogy  az  állam  a  székhely
önkormányzatnak utalta a három hivatalra járó pénzt. Ezt továbbra is azon az elven osztották
fel, ahogyan a körjegyzőség megalakításakor tették vagyis, lakosságszám arányosan. 
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Ez alapján  úgy alakult  a  költségvetés,  hogy a másik  két  településnek  szabad  előirányzata
maradt,  Gátérnak viszony befizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben  ez egységesen
lett volna kezelve, a finanszírozás elegendő lett volna a hivatalok működéséhez. 
A megállapodásnak azt a részét, amely összefügg a gazdálkodással, megpróbálták átdolgozni
úgy, hogy a lakosságszám arányos elosztás kerüljön ki belőle. Ennek alapján született meg az
új megállapodás tervezet, amely a három hivatalt egy közös hivatalként kezeli.  Amennyiben
kevesebb  pénzt  ad  az  állam,  az  önkormányzatok  pótolják,  ha  pénzmaradvány  lenne,  az
lakosságarányosan szétosztásra kerül a települések között.

Toldi Zsolt jegyző  elmondta,  a  korábbi  elosztási  rendszerben a bevételeket  lakosságszám-
arányosan osztották fel és mellérendelték az egyes hivatalok kiadásait.  Ez viszont nem volt
arányos,  mivel  az  eddigi  költségvetésben  a  másik  két  településnek  jelentős  szabad  pénze
maradt, Gátérnak pedig befizetési kötelezettsége keletkezett. A hivatalt egységes hivatalként
kell kezelni.
Amikor megkapja a bevételt, először azt kell megnézni, a hivatal egésze tekintetében mennyi
a kiadás,  ha ezt a bevétel fedezi,  nincs probléma,  a maradvány összeg szétosztásra kerül a
három település  között lakosságarányosan.  Ha nem elegendő,  lakosságarányosan befizetést
kell eszközölni.
Ez a módszer Gátér tekintetében a jövő évet nézve kedvezőbb kell, hogy legyen.
A megállapodás módosításnak ez az egyik része. Kérés volt, hogy kontrollként kerüljön bele a
kiadások teljesítésének követése.  Ez egy olyan kötelezettsége lesz a székhely településnek,
hogy  a  minden  hónapban  elkészült  PM  infó  részletező  táblázata  megküldésre  kerül  a
polgármesterek  részére,  megvizsgálják,  vannak  e  olyan  kiadások  amelyek  teljesítése  az
időarányos teljesítést túllépte. Amennyiben nem ért egyet a székhely által adott magyarázattal,
az együttes testületi ülés összehívását is kezdeményezheti.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  közösen állították össze  a módosítást,
majd  az  az  együttes  testületi  ülésen  kerül  elfogadásra.  Az  eddigi  együttműködés  korrekt
módon történt, remélhetőleg ez így is fog maradni.

Toldi Zsolt jegyző elmondta, ez a megállapodás 2015. január 1-jétől lépne hatályba. Kérte, a
képviselő-testület javasolja, hogy az együttes ülés elé terjesszék elfogadásra.

A  polgármester  kérte  a  képviselő-testületet,  amennyiben  egyetért  az  előterjesztésben
foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította,  hogy  5  igen  szavazattal  a  képviselő-testület  elfogadta  és  meghozta  a
következő határozatot.

99/2014. (XI.25.) Önk.
Előterjesztés a  Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására szóló megállapodás
módosítására

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző  –  a
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására szóló megállapodás
módosítása tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy azt 2015. január 1-ei hatállyal,    a
testületek együttes ülésén az alábbiak szerint elfogadásra javasolja:

1. A megállapodás 9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„9.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi
költségvetésről  szóló  törvényben  meghatározott  mértékben  és  a  hivatal  által  ellátott
feladatokkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés számlájára folyósít. 
Felek megállapodnak abban, hogy a közös hivatal fenntartását, működtetését elsősorban a 
központi költségvetésből e feladatra kapott támogatásból biztosítják. Amennyiben az állami 
támogatás nem fedezi ezen költségeket, úgy az a feletti kiadásokat felek a tárgyévet megelőző
év január 1-i lakosságszámuk arányában viselik. A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása,
működtetése szempontjából költségként kizárólag a megállapodás 20.) pontjában 
engedélyezett hivatali létszámhoz kapcsolódó, 2014. december 31-én érvényben lévő 
személyi juttatások és annak járulékai, valamint az egyes hivatalok működtetésével 
összefüggő dologi kiadások vehetők figyelembe.”

2. A megállapodás 10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.)A székhely település a költségvetési támogatás felhasználásáról minden költségvetési év
végével a zárszámadás keretében számol el.”

3. A megállapodás 20.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„20.)  A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:

 Jegyző 1 fő
Aljegyző 1 fő

Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív 
feladatokat ellátó köztisztviselő székhelyen 0,5 fő 

Kinevezett köztisztviselő 13,5 fő
          ebből Petőfiszállás   5,3 fő

                    Pálmonostora 5    fő
                                 Gátér 3,2 fő 

                    Mindösszesen: 16 fő
4. A képviselő-testület a Petőfiszállás Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és 
fenntartására szóló megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 
mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: 2015. január 1.
Felelős: Képviselő-testület

8. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  Bugac,  Bugacpusztaháza,  Fülöpjakab,
Gátér,  Petőfiszállás,  Pálmonostora,  Jászszentlászló,  Kunszállás,  Tiszaalpár,  Móricgát,
Kiskunfélegyháza  települések  képviselő-testületei  2003.  májusában  létrehozták  a  Kiskun
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Társulást   az  akkor  hatályos  jogszabályok  alapján  a
bűnmegelőzési és helyi közbiztonsági feladatok együttes, kistérségi szintű ellátására. 
A Társulás 2009. februárjáig  működött és gyakorolta tevékenységét.  2009. február 11-én a
Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  döntött
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arról, hogy a Társulás ne folytassa tevékenységét, feladatellátását átmenetileg szüneteltesse.
Azóta a Társulás konkrét feladatot nem látott el,  a 2009. februári döntésnek megfelelően a
mai napig szünetelteti tevékenységét. 
Az  Mötv.  rendelkezéseinek  értelmében  szükséges  a  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítása (önálló  jogi személlyé  történő alakítás),  vagy a Társulás és a hozzá kapcsolódó
feladat-ellátás megszüntetése. 
A Társulás jogi személlyé történő átalakítása az azzal járó plusz kiadások és adminisztrációs
feladatok (cégbírósági  bejegyzés,  önálló  bankszámla  nyitása  és  vezetése,  stb.)  miatt  nem
indokolt.
Ezen  indokok  alapján  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  javasolja  a
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulás megszüntetését.

Kérte a képviselő-testület tagjait, az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
észrevételeiket.

A képviselő-testület észrevételt  nem tett, a polgármester kérte, az előterjesztésben javasoltak
elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

100/2014. (XI.25.) Önk.
Előterjesztés a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás megszüntetése tárgyában

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  2003.  májusában
Bugac,  Bugacpusztaháza,  Fülöpjakab,  Gátér,  Petőfiszállás,  Pálmonostora,  Jászszentlászló,
Kunszállás,  Tiszaalpár,  Móricgát  és  Kiskunfélegyháza  települések  által  az akkor  hatályos
jogszabályok  alapján  bűnmegelőzési  és  helyi  közbiztonsági  feladatok  együttes,  kistérségi
szintű ellátására létrehozott Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás megszüntetésre
kerüljön.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős:  Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
              Toldi Zsolt jegyző

9. napirend

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta: a  felgyői hulladékgyűjtő körzet Társulási
Tanács megállapodása szerint  a  Társulási  Tanácsba  delegált  tagok megbízatása  képviselői
mandátumuk idejére szól. Ugyanezen rendelkezés vonatkozott a Felügyelő Bizottság és a Tár-
sulási Tanács helyettes tagjainak a megbízatására is. 
 A Társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja szerint a Társulás döntéshozó szerve a Tár-
sulási Tanács, amely a gyűjtőkörzetenként 3-3-3 fő delegált önkormányzati képviselők, alpol-
gármesterek vagy polgármesterek összességéből áll.  A Társulás pénzügyi felügyeletét a há-
rom tagból álló Felügyelő Bizottság látja el. A Társulási Tanács valamely tagjának akadályoz-
tatása esetére gyűjtőkörzetenként egy fő helyettes személy került megválasztásra a Társulás
2011-es megalakulása során. A 2014. október 12-én lezajlott helyi  önkormányzati választá-
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sokra tekintettel,  a  képviselő-testületek döntése szükséges a  Társulási  Tanácsba,  Felügyelő
Bizottságba illetve a helyettes tagságba történő új tagok delegálásáról. 
Kiskunfélegyháza Város  Képviselő-testülete a 2014. november 6-i ülésén döntött arról, hogy
Kiskunfélegyháza Város a környező kistelepüléseket is képviselve és az ő egyetértésükkel a
Társulás Tanács tagjának Balla László alpolgármestert, a Felügyelő Bizottságba Horváth Gá-
bor önkormányzati képviselőt és a felgyői gyűjtőkörzet Társulási Tanácsi helyettes tagjaként
Lénárt József köztisztviselőt delegálja.  
Ezek alapján a gyűjtőkörzetünkhöz tartozó összes képviselő testületnek – így Kiskunfélegyhá-
zának is - a felgyői gyűjtőkörzethez tartozó minden Társulási Tanács tag, a helyettes tag és a
Felügyelő Bizottság tag delegálásáról is döntenie kell. 

Kérte, mondják el észrevételeiket az előterjesztéssel kapcsolatban.

Tábi  Dávid  János képviselő  kérdése,  kik  voltak  eddig  a  bizottságban,  Horváth  Gábor
önkormányzati képviselőről mit lehet tudni, melyik párthoz tartozik?

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, eddig is  tagja volt  Balla  László,  Lénárt
József  és  Csongrád  város  mindenkori  polgármestere.  Horváth  Gábort  a  félegyházi
alpolgármester úr és Lénárt József javasolták, ők alkalmasnak tartják a feladatra. Véleménye
szerint  nincs jelentősége annak, ki melyik  párt képviselője,   a párt hovatartozás szempontja
teljesen lényegtelen, hiszen ez szakmai tudást igénylő pozíció. 

Más  észrevétel  nem  hangzott  el,  a  polgármester  kérte,  aki  egyetért  a  kiadott  határozat
tervezetben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy 4 igen és 1 nem  szavazattal a testület  elfogadta a javaslatot és meghozta
a következő határozatot.

101/2014.(XI.25.) Önk.
Előterjesztés a felgyői hulladékgyűjtő körzet Társulási Tanács tagjainak, 
helyettes tagjának és Felügyelő Bizottsági tagjának Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő delegálása tárgyában

H a t á r o z a t

1.  Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Felgyői hulladékgyűjtő
körzet  Társulási  Tanács  tagjainak, helyettes  tagjának és Felügyelő  Bizottsági  tagjának
Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulásba  történő
delegálása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza.
A  Képviselő  testület  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás  Társulási  Tanácsába,  Felügyelő  Bizottságába  valamint  a  Társulási  Tanács
helyettes tagságába az alábbi személyeket delegálja:

Társulási Tanács:
Bedő Tamás - Csongrád Város polgármestere

Balla László - Kiskunfélegyháza Város alpolgármestere
Horváth Lajos - Felgyő Község polgármestere

Felügyelő Bizottság:
Horváth Gábor önkormányzati képviselő - Kiskunfélegyháza Város Önkormány-

zata
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Helyettes tag (Társulási Tanács):
Lénárt József köztisztviselő - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

2.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  delegálásra  vonatkozó  döntését  a
Társulási Tanács soron következő ülésén képviselje.

Határidő: 2014. november 30.
Felelős:  Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

10. napirend

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, az önállóan működő konyha rendelkezik
HACCP minősítéssel.  A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táp-
lálkozás-egészségügyi előírásokról jelentős változásokat indukál a főző és tálalókonyhánál, il-
letve munkáltató váltás miatt a konyha meglévő, HACCP dokumentációinak módosítása vált
szükségessé.  
Ezen  módosításokat  csak  megfelelő  végzettségű  szakember  tudja  elvégezni.   Az
élelmezésvezető  ezzel  kapcsolatosan  kért  árajánlatokat.  Két  árajánlat  érkezett,  az  egyiket
Ernyes  Lászlóné   élelmiszerbiztonsági  felügyelő   (6100,  Kiskunfélegyháza,  Attila  u.  1-3.)
adta, mely 20.000 Ft. A másikat a HACCP Tanácsadó Kft. 6723, Szeged, Felső Tisza-part 31-
34. adta, mely 30.000 Ft +Áfa valamint a kiszállási díj.

Kucsora  Tamás  Gábor képviselő  véleménye  szerint  mindenképpen  igénybe  kell  venni  a
szakembert, és azt, aki közelebb van valamint a kedvezőbb árajánlatot adta.

A  polgármester  kérte  a  képviselő-testületet,  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat
konyhájának HACCP dokumentum módosításának elkészítésével megbízzák Ernyes Lászlóné
élelmiszerbiztonsági felügyelőt, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

102/2014. (XI.25.) Önk.
Az önkormányzati konyha HACCP rendszerének megújítása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzati  konyha
HACCP rendszerének megújítása tárgyú előterjesztést és úgy határoz, hogy a dokumentumok
elkészítésével Ernyes Lászlóné (6100 Kiskunfélegyháza,  Attila  u. 1-3.) élelmiszerbiztonsági
felügyelőt bízza meg.
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

11. napirend
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Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, a Gátéri Liget Óvoda vezetője az óvoda
házirendjét elkészítette a különböző törvényi előírásoknak megfelelően,  melyet mind a ne-
velőtestület,  mind  a szülői közösség elfogadott.  A képviselő-testületnek egyetértési joga
van a házirenddel kapcsolatban.
A házirendet terjedelme miatt csak elektronikus formában tekinthették meg a képviselők.
A képviselő-testület észrevételt nem tett, a polgármester kérte, aki egyetért a Gátéri Liget
Óvoda Házirendjével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a követ-
kező határozatot.

103/2014. (XI.25.) Önk.
Gátéri Liget Óvoda Házirendje

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gátéri Liget Óvoda Házi-
rendjét és az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Képviselő-testület

12. napirend

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, a Gátéri Liget Óvoda vezetője  kéréssel
fordult  az Önkormányzata  Képviselő-testülete  felé,  hogy engedélyezze  az intézményben  a
2014/2015.  nevelési  évre  vonatkozóan  a  maximális  csoportlétszám  legfeljebb  húsz
százalékkal történő túllépését.
A 2014/2015 nevelési  évre beíratott gyerekek  létszáma  25 fő  volt  2014 májusában.  2014
augusztusában azonban 3 új kisgyermek  (testvérpár) jelentkezett, amelyből két kisgyermek
tanköteles  korú.  Lakóhelyük  szerint  Kiskunfélegyháza  körzetéhez  tartoznak,  azonban  fél
évvel ezelőtt gátéri lakosok voltak,  és a gátéri óvodánkba jártak.  A szülők kérése,  hogy a
megszokott környezetbe kerülhessenek vissza.
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. melléklete határozza meg 2013. szeptember 1-től az
óvodai csoportok létszámára vonatkozó jogszabályi  előírásokat.  Ezen jogszabályi  előírások
értelmében  az  óvodai  csoportra  megállapított  maximális  létszám  (25  fő)  a  nevelési  év
indításánál  a  fenntartó  engedélyével  legfeljebb  húsz  százalékkal  átléphető  akkor is,  ha  a
nevelési  év  során  az  új  gyermek  átvétele,  felvétele  miatt  indokolt.  Az  óvoda  SZMSZ-e
tartalmazza  a 25 fő  maximális  létszámtól  legfeljebb  20 %-kal  való  eltérés lehetőségét,  a
fenntartó engedélyével.
Kérte, mondják el véleményüket, észrevételeiket az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Tábi Dávid János képviselő kérdése, okoz-e ez plusz költséget az önkormányzatnak?

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  nem jelent  plusz  költséget,  az  állam
megadja a támogatást a gyermekekre.
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és
meghozta a következő határozatot.

104/2014.(XI.25.) Önk.
Kérelem maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában 
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H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   megtárgyalta  Gulyásné  Vida  Gyöngyi  a
Gátéri  Liget  Óvoda  vezetőjének   kérelmét  és  úgy  határoz,  hogy  a  2014/2015-ös  óvodai
tanévre engedélyezi az óvodai csoportra megállapított maximális létszámtól (25 fő) legfeljebb
20 %-kal való eltérést. 
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Gulyásné Vida Gyöngyi óvodavezető

13. napirend

1. Karácsonyi csomagok

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, évek óta az volt a szokás, hogy a 75 év
feletti  idősek és  néhány  család,  akit  a  képviselő-testület  erre rászorulónak  ítélt,  kapott  az
önkormányzattól egy karácsonyi élelmiszer csomagot. Már az elmúlt évben is felvetette, hogy
ezen változtatni kellene. Dönteni kellene arról, maradjon-e a régi szokás, vagy változtassanak,
ötleteket, javaslatokat kér.
A saját javaslata az lenne, hogy az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagjából ne csak az
idősek  részesüljenek,  hanem mindenki.  Minden  család  kapjon valamit,  természetesen csak
csekély összegű ajándékra kell gondolni.

Fekete Antal alpolgármester  véleménye  szerint  sok baj  volt  az  előző  módszerrel,  mindig
előfordult, hogy kimaradt valaki.

Tábi Dávid János képviselőt érdekelné, hogy mennyi az erre szánt keretösszeg és hány család
van a faluban?

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, kb. 180.000 Ft van tervezve erre a célra,
és 380 háztartás van a tanyákkal együtt.
Ez az összeg futná, hogy minden háztartás egy jelképes ajándékot kapjon, egyformán.

Fekete  Antal alpolgármester  szerint  akkor  minden  lakásába  be  kell  nyitni.  Ennek  lehet
jelentősége, még ha esetleg kritikát is fognak kapni.

Tábi Dávid János képviselő véleménye  szerint  meg kell próbálni  ezt a módszert, javasolja,
hogy egy jelképes ajándékkal keressék meg a lakosokat.

Fekete Antal alpolgármester jó ötletnek tartja. 

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, hogy összeállíttatja a csomagot.  

Mivel  a  képviselő-testület  az  elhangzottakkal  kapcsolatban  más  észrevételt  nem  tett,  a
polgármester kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta és
meghozta a következő határozatot.
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105/2014. (XI.25.) Önk.
Karácsonyi csomagok

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  községben lakó
minden család részére  karácsonyi csomagot nyújt á,t melyre költségvetéséből 180.000
Ft-ot biztosít.
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Képviselő-testület

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, az elmúlt évben az általános iskolások is
kaptak  karácsonyi csomagot az önkormányzattól. Az óvodások csomagja tervezésre is került,
azonban az iskola  már nem az önkormányzathoz tartozik,  így a képviselő-testület döntése,
hogy ad-e az általános iskolásoknak karácsonyi csomagot. Az elmúlt  évben úgy döntöttek,
hogy  a  gátéri  lakos  iskoláskorú  gyerekek  kapjanak  csomagot.  Kérdése,  ebben  az  évben
hogyan gondolják?
Az elmúlt  évben aki gátéri gyermek jelen volt  az iskolai karácsonyi ünnepségen, az kapott
karácsonyi csomagot. Kérdés, egyáltalán adjanak-e, jó-e a tavalyi módszer?

Tábi  Dávid  János képviselő  véleménye  szerint  adjanak,  amennyit  a  ráfordítható  összeg
megenged.

Kovács József képviselő kérdése, mekkora összeget lehet erre fordítani?

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  karácsonyi  csomagokra  tervezett
összegből lehet  megoldani,  kb. 4-500Ft/csomag értékben. Amennyiben elfogadják, akkor az
elmúlt évihez hasonló módszerrel kapjanak az iskolás gyerekek is egy kis csomagot.
Kérte,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.  Megállapította,  hogy  5  igen
szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  elfogadták  a  javaslatot  és  meghozták  a  következő
határozatot.

105/2014.(XI.25.) Önk.
Iskolások karácsonyi csomagja

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gátéri lakos általános 
iskolás korú gyermekek részére az iskolai karácsonyi ünnepségen karácsonyi csomag kerül 
átadásra, melynek fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Képviselő-testület

2. Polgármesteri hivatal épületén redőny felújítása

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, a hivatal épületén régi, elhasználódott fa
redőnyök vannak, melyeket állandóan javítani kell, van, amelyiket már megjavítani sem lehet
hiszen legalább  50 évesek. Szükséges lenne  ezeket kicserélni,  mivel  a redőnyökre szükség
van  vagyonvédelmi  szempontból  is.  Kért  árajánlatot,  és  az  5  redőnyt  108 000  Ft-ért
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felújítanák. Úgy gondolja,  ez nem túl nagy összeg. Kérte a képviselő-testületet, amennyiben
elfogadják, kézfeltartással szavazzanak.

Tábi Dávid János képviselő egyetért, azonban szélesebb vállalkozói körből kellene árajánlatot
kérni.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester egyetért, csupán a tájékozódás miatt kérte meg az
árajánlatot, egyáltalán mire lehet  számítani,  legyen rálátás az árra. Természetesen kérni fog
legalább  három árajánlatot  erre vonatkozóan, és a testület  egyetértése esetén a legolcsóbb
kivitelezővel fogja a munkát elvégeztetni.

A képviselő-testület más észrevételt a javaslattal kapcsolatban nem tett, a polgármester kérte,
aki elfogadja kézfeltartással szavazzon.
Megállapította,  hogy  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a  javaslatot  és
meghozta a következő határozatot.

106/2014.(XI.25.) Önk.
Hivatal épületén redőnycsere

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati hivatal
ablakai  redőnyjavításának  költségét  az önkormányzat  2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza  a polgármestert  az árajánlatok beszerzésére,  amelyek  közül a  legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval engedélyezi a szerződés megkötését. 
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Képviselő-testület

3. Tanyaszínház előadása

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta: a bugaci tanyaszínház ebben az évben is
meghívásra  kerül  advent  első  vasárnapján,  december  7-én  délután  három  órakor   egy
előadásra. Tiszteletdíjat nem szoktak kérni, azonban illik  vendégül látni őket egy vacsorával,
mely kb. 6-7 ezer forintba kerülne. Az előadásuknak az elmúlt években is nagy sikere volt.
Kérte a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a javaslattal és a vacsora költségét az
önkormányzat költségvetéséből biztosítják, kézfeltartással szavazzanak.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

107/2014.(XI.25.) Önk.
Tanyaszínház előadása

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a bugaci tanyaszínház
tagjait   a december 7-i előadást követően vacsorával vendégeli meg, melyhez  7.000 Ft –ot
biztosít költségvetéséből.
Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
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4. HKA pályázatról tájékoztatás

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem
pályázatot  írt  ki   Helyi  Közösségi  Akadémia  megalakítására,  melyen  az  országban  77
település  nyert.  Ennek  keretében  szakmai  segítséget  adnak  a  településeknek  a  település
stratégiai programjának elkészítéséhez. Ennek első lépéseként a  jegyző úrral részt vettek egy
továbbképzésen.  Második  lépésként  Dr.  Jenei  Ágnes  egyetemi  docens  irányításával
elkezdődött a helyi  munka.  Össze kell  hívni  a faluból 10-15 embert,  a falunak  mindenféle
rétegéből -  fiatal, idős, vállalkozó, alkalmazott stb. - . Három délutánból álló munkálkodás
lesz, amelyet dr. Jenei Ágnes és más szakértők fognak  irányítani.  A 3 délután végére létrejön
egy stratégiai program a falu  továbbhaladása céljából,  amely összefoglalja   a faluban rejlő
lehetőségeket,  elképzeléseket.  E  pályázat  keretein  belül  kap  a  községünk  egy
gazdaságfejlesztő szakembert  is,  aki próbál segítséget nyújtani.  Többen is  részt vehetnének
az  előadásokon,  de   10-15  embernél  többet  nem  érdemes  delegálni,  mert  sok  emberrel
nehezebb  közös  álláspontokat  kialakítani,  együttműködni.  Valamit  biztosan  fog  profitálni
ebből  a  falu.  Ingyen  kapunk  közösségfejlesztő  és  gazdaságfejlesztő  szakemberektől
segítséget, amelyekért vaskos pénzeket kellene fizetnünk. Ez már most láthatóan haszna lesz
ennek a programnak.

Tábi Dávid János képviselő elmondta, tájékozódott ezzel kapcsolatban, megkérdezte, ezeken
a terveken felül  tudnak-e segítséget  nyújtani  valaminek  a megvalósításában,  azt  a  választ
kapta,  hogy  majd  az  önkormányzatnak  kell  a  különböző  uniós  forrásokat  megtalálni  és
igénybe venni, hogy a tervek megvalósuljanak. Ezeknek a műhely munkáknak az eredménye
majd  a képviselő-testület  elé  kerül.   Jobban örülne,  ha  legalább  15-20 ember  venne  részt
ezeken, akik az ötleteket adják. A nagyteremben célszerűbbnek tartaná, ha az összejövetelek
lennének, itt több ember elférne.

Kovács József képviselő  véleménye  szerint  ha 20 ember  részt  venne  az előadásokon, már
nagyon jó eredmény lenne.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester véleménye szerint a nagyteremmel az a gond, hogy
nehéz felfűteni,  ezért inkább maradjanak a könyvtárban. Majd az utolsó előadásra kellene a
nagyközönséget meghívni. 
Elmondta még, hogy folytatódik a Népfőiskolai előadássorozat is, mely 6 előadásból áll,  erre
150 000 Ft-ot kapott az önkormányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítványtól.
A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette.

A  polgármester  tájékoztatásul  elmondta,  ebben  az  évben  is  megrendezésre  kerül  a  már
hagyománnyá vált szilveszteri futás. Adománygyűjtő dobozokat ebben az évben is kirakják a
helyi boltokba, amelyek tartalmából ezt finanszírozni lehet. Mindenkit szeretettel várnak.

5. Gátéri Falulap 

 Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  visszautalva  az  előző  képviselő-testületi  ülésre
megkérdezte  Tábi  Dávid  képviselőt,  sikerült-e  olyan  módszert  kitalálni,  amelynek
segítségével  reálisan  mérhetnék  fel  a  lakosság  igényét:  szükségesnek  tartják-e  a  Falulap
folytatását. 
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Tábi Dávid János képviselő javaslata, hzogy a Falulapban kellene meghirdetni egy kivágható
kérdést,  és  a  különböző  helyeken  elhelyezett  urnákba  összegyűjteni.  Úgy  gondolja,  így
véleményt  lehetne  kérni  a  lakosoktól  arra,  hogy  szükségesnek  tartják-e  a  Falulap
megjelenését.

Fekete  Antal alpolgármester  fenntartja  az  elmúlt  ülésen  elhangzott  véleményét,  hogy  a
lakosok várják az olvasnivalót.

Kucsora Tamás Gábor képviselő szerint a közvélemény kutatásnak ez a legegyszerűbb módja,
meg lehet próbálni.

Kovács József képviselő szerint is meg lehet próbálni.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester kérdése: a felmérésre irányuló cikk megfogalmazást
rábízzák –e? Egyúttal tájékoztatta a testületet, hogy a december 1-jén megjelelő Falulap már
Rádi Józsefné szerkesztésében fog megjelenni.  

A képviselők az elhangzottakat tudomásul vették.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a
képviselő-testület  nyílt  ülését  19  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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