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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
december 21-én 1200 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester,
Bencsik Sándorné, Fábri István, Maronka Lajos települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Varga József jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő jelen van. Papp János és
Kozmer Imre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fábri István és Maronka
Lajos települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a testület – 5 igen szavazattal –
egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület –
5 igen szavazattal – egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalásával? A meghívóban szereplő napirendi pontok
megtárgyalásával a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal – egyhangúlag egyetért.
1.) Tájékoztató az óvoda finanszírozásával kapcsolatban a költségvetési törvény kapcsán
Dr. Prozlik László elmondja, a hét elején jelent meg a parlament által elfogadott költségvetés.
Ez alapján tudott a helyi pénzügyi csoport számolni. A legnagyobb kiesés az óvodánál
várható. Az óvodánál az idei támogatás 13 óvodapedagógusra és 7 kisegítő dolgozóra
számolva a bér és járulék 45,2 millió forint volt, plusz amit még támogatásként oda kellett
adni a gyermekétkeztetéshez. Január 1-jétől a finanszírozásnál a legnagyobb probléma, hogy 8
óvodapedagógust és 7 kisegítőt, összesen 15 főt finanszíroznak, ez 34 millió forint. 4,5 millió
forintot kell a gyermekétkeztetéshez hozzátenni. Az eddigi és a jövő évi támogatás
különbözete 16,6 millió forint. Van egy működési támogatás, melynek a mértéke 54 ezer
forint/fő, ez 4,9 millió forint éves szinten. Ez a dologi kiadást egy millió forint híjával fedezi.
17,6 millió forint lesz, amivel kevesebbet kapnak. Ősszel 84 gyermek lesz az óvodában.
Nagyon át kell gondolni, hogy a továbbiakban milyen lehetőségek vannak. A
feladatfinanszírozás országos átlagos csoportlétszámot vette figyelembe, ami 20 fő. Ezért jött
ki a négy csoport. Ezzel kapcsolatos irányelveket kellene kidolgozni, hogy szeptember 1-jétől
milyen csoportlétszámmal működjön az óvoda. Ha plusz létszámot nem tudnak finanszírozni,
akkor milyen lehetőségük van. Gondol a felmentésekre, mert munkaügyi kérdésekben időben
kell dönteni a Képviselő-testületnek. Csoportokat csak szeptember 1-jétől lehet megszüntetni.
Viszont a finanszírozást januártól csak 15 főre kapják. 11 millió forint hiány van. 1 millió
forint plusz költség havonta az étkeztetés. Az a kérdés, ha ugyanilyen csoport és dolgozói
számmal működne az intézmény, akkor miből tudják ezt a pénzt odatenni?
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Bencsik Sándorné elmondja, a pénzügyi bizottságnak kellett volna tárgyalnia ezt a napirendi
pontot. Az ülés sajnos határozatképtelen volt, így nem volt ülés.
A számok elég sajnálatosak, probléma, hogy a gyermeklétszám nagyon lecsökkent. Ez
magával vonja azt, hogy csoportot kell leépíteni. Tudják, hogy januártól augusztusig nem
lehet csoportot összevonni. Nem tudja, hogy képzelték a jogalkotók, hogy egyik tollvonásról a
másikra ilyen döntéseket kell végrehajtani.
Ez egy kötelezően ellátandó feladat, mindenképpen fenn kell tartani. Irányelveket kellene
most meghatározni, látni kellene az önkormányzat teljes költségvetését ehhez.
Mindenképpen meg kell az óvodát ugyanígy működtetni, és nem elküldeni embereket.
Munkaügyi oldalról is meg kell ezt nézni.
Dr. Prozlik László elmondja, annyit lehet tudni, hogy jelenleg 13 óvodapedagógus van, és 8-at
finanszíroznak, 5-tel kevesebbet fognak finanszírozni. Ez havonta 950 ezer forint többletet
jelent januártól. Szabad mozgástér nem nagyon lesz a költségvetésben, mert
feladatfinanszírozás lesz, minden pénz meg lesz címkézve.
Az óvodában kötelező lenne a kettes norma, azaz csoportonként két óvónő alkalmazása.
Dr. Kishonti András szerint jó lenne látni a sarokszámokat. A kérdés elkerülhetetlen. Nagyon
jól látják, hogy kevés a gyerek, csökken a gyereklétszám. Amit a működési költségnél látnak,
azt is jól látják. Nagyon sok helyen több épületben működnek óvodák. Látják, hogy a kettő
között van összefüggés, kevesebb a gyerek, kevesebb a létszám, kevesebb épület kell.
Dr. Prozlik László elmondja, szeptembertől minimum egy csoportot, vagy inkább 2 csoportot
meg kell szüntetni. A kormány csak négy csoportot finanszíroz.
Dr. Kishonti András szerint inkább az a kérdés, hogy januártól augusztus végéig terjedő időt
hogyan fogják áthidalni finanszírozás szempontjából.
Tóth Tibor hozzáfűzi, az óvodavezetővel mindenképpen egyeztetni kell. Ő tudja, hogy a
működéshez mik a legfontosabbak, amik mindenképpen kellenek.
Dr. Prozlik László elmondja, a Képviselő-testület szeptembertől az állam által finanszírozott
létszámmal kívánja tovább működtetni az óvodát. Ez idő alatt az óvodavezető gondolkozik
azon, hogy milyen szakmai lehetőség van áthidaló lehetőségként. A köztes időszak, január és
szeptember között a személyi kérdésekről való elképzelését a januári testületi ülésen
tárgyalják.
Megkérdezi, ki ért ezzel egyet?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
159/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
napközi
otthonos
óvoda
2013.
évi
finanszírozására és a személyi kérdésekre
lehetőség szerint a 2013. januári rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen visszatér.
2.) Bejelentések
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-

Gondozási Központban történt ellenőrzés

Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az 1.
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
160/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő- testület 127/2011.(IX. 13.) KT. határozattal elfogadott idősek klubja szakmai
programját az alábbiak szerint módosítja:
A szakmai program 1. oldalon:
„Telephely” helyett Gádoros, Fő u. 30. szövegrésznél: „intézmény székhelye” megnevezés
kerül.
A VII. rész az ellátás igénybevételének módja szövegrészben a következő helyett:
„Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel,
illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodást” köt.
A „Megállapodás” tartalmazza:
- az intézményi ellátás időtartamát,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét.”
az alábbiak kerülnek:
A „Megállapodás” tartalmazza Szt.94/C. § (3) bekezdés szerint:
„a.) az ellátás kezdetének időpontját
b.) az intézményi ellátás időtartamát (a határozatlan időtartam megjelölését),
c.) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartamát,
d.) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
amennyiben az ellátás térítési díj – fizetési kötelezettséggel jár,
e.) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzá- járulás
összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részlege
visszafizetésére vonatkozó szabályokat,
f.) az ellátás megszüntetésének módjait,
g.) az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait.”
„Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségét nem
teljesíti „– szövegrész helyett:
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény igazgatójához, ha az Intézmény a
„Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségét nem teljesíti.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az 2.
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
161/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület 128/2011. (IX. 13.) KT
számú
határozattal
elfogadott
házi
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segítségnyújtás szakmai programját az alábbiak
szerint módosítja:
A szakmai program 1. oldalon:
„Telephely” helyett Gádoros, Fő u. 30.
szövegrésznél
„intézmény
székhelye”
megnevezés kerül.
A szakmai program VI. részben „az Intézmény
vezető kezdeményezi a gondozási szükséglet
vizsgálatát, majd dönt a felvételről.”szövegrész helyett:
Az intézményvezető elvégzi a gondozási
szükséglet vizsgálatát. Annak eredményéről
igazolást állít ki, majd dönt a szolgáltatás
nyújtásáról.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az 3.
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
162/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület 126/2011. (IX. 13.) KT
számú határozattal elfogadott szociális
étkeztetés szakmai programját az alábbiak
szerint módosítja:
A szakmai program 1. oldalon:
„Telephely” helyett Gádoros, Fő u. 30.
szövegrésznél
„intézmény
székhelye”
megnevezés kerül.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az 4.
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
163/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület 129/2011. (IX. 13.) KT
számú határozattal elfogadott idősek otthona
szakmai programját az alábbiak szerint
módosítja
A szakmai program 1. oldalon:
„Telephely” helyett Gádoros, Fő u. 30.
szövegrésznél
„intézmény
székhelye”
megnevezés kerül.
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A III. rész 7. pontjában „Az intézményi
jogviszonyban álló személy intézményen belüli
foglalkoztatása az egyéni gondozási-fejlesztési
ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint az
ellátott meglévő képességeire építve, korának,
fizikai és mentális állapotának megfelelően
munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatás
keretében
biztosítható.
„szövegrészt hatályon kívül kell helyezni.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az 5.
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
164/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület 117/2012. (X. 25.) KT
számú határozattal elfogadott Gondozási
Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Szabályzat 8. pontjából törli a „Szociális
foglalkoztatás
fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatás” szövegrészt.
A Szabályzat 9. pontjában a „telephely” szó
helyett: „székhely” megnevezés kerül.
A Szabályzat 10. pontjában a „szervezeti
forma: integrált” szövegrész pontosítása:
szervezeti forma: vegyes profilú integrált
intézmény
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az 6.
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
165/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület az Idősek Klubja
házirendjét
e
határozat
mellékleteként
elfogadja.
Egyidejűleg a 179/2009. (IX. 15.) KT számú
határozatát az Idősek Klubja házirendjéről
hatályon kívül helyezi.
-

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
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Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a
szervezeti és működési szabályzat módosításával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
módosította a Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2012. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletét a 6/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelettel.
Dr. Prozlik László tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kamerarendszer kiépítésére
beadott pályázaton nyertek 4.750 ezer forintot. 10 % önerőt kell biztosítani. 3 %-ot
közfoglalkoztatottak bevonásával kell elvégezni. Június 30-ig kell ezt a beruházást befejezni.
Ez a pályázat előfinanszírozott. 10 napon belül a számlán van a pénz. Ma délelőtt írta alá a
minisztériumban a szerződést.
-

Szennyvízberuházás – kölcsönszerződés

Dr. Prozlik László elmondja, a Keviplusz megelőlegezné a 3.310.747 Ft-ot. Ezzel papíron
igazolva lenne az önkormányzati önerő kifizetése, és ez által a támogatási összeget az
alvállalkozónak visszafizetnék.
Kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a Keviplusz és az önkormányzat között
kötendő kölcsönszerződés megkötésével?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
166/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Keviterv Plusz
Vállalkozási Kft. (3527 Miskolc, Katalin u. 1.)
és az önkormányzat között kötendő 3.310.747
Ft összegű kölcsönszerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.

Fábri István a kamerarendszerről szeretne tájékoztatást kérni.
Dr. Prozlik László elmondja, a három bejövő útra lenne a kamera kiépítve, amely
rendszámfelismerő. Zárt rendszeren keresztül működne ugyanúgy, ahogy a mostani 3 kamera
is működik.
Fábri István elmondja, nagyon sokszor hallja a rádióban, tévében az adósságrendezéssel
kapcsolatos nyilatkozatokat. Ma reggel azt hallotta a hírekben, hogy az 5000 lélekszám alatti
települések közül 19 vagy 20 településnek nem rendeződött az adóssága. Hogyan áll ez a
dolog a gádorosi önkormányzatnál? Rendben van minden?
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Dr. Prozlik László elmondja, 5000 lélekszám alatti településeknél 14 település rendezése még
folyamatban van. Békés megyében egyetlen település van, ahol ez nem rendeződött le,
Szabadkígyós.
Fábri István mikor várható a szennyvíznél a rácsatlakozási lehetőség?
Dr. Prozlik László elmondja, december 17-én megtörtént a próbaüzem előtti műszaki átadás
elkezdése. Ez 30 napot vesz igénybe. Bármikor gond van, akkor 30 napon belül a
fővállalkozónak ki kell javítani. Ez elsősorban a közvetlen vonalas vezetékre, a csatornára
vonatkozik, nem a helyreállítási munkálatokra. A műszaki átadás elkezdődött, január 15-én a
szennyvíztelepnek a műszaki átadása kezdődik meg. Pont 15 nap áll rendelkezésre, hogy rá
lehet csatlakozni a vezetékre. Január 15-e és február 1-je között. Február 1-jén annyi
szennyvíznek kell lennie, hogy a telep tudjon indulni. Sajnos ez téli időszakra jött ki.
Mindenütt előírás, hogy téli és nyári üzemet is biztosítani kell. Ha február 1-jével nem indul
be a telep, akkor az átadás egy évet késne. Nem tudják igazolni a minimum egy hónap téli
időszakot. 6 hónap a próbaüzem, február 1-jétől július végéig tart. A különböző helyreállítási
munkálatokat a próbaidő végeztével kell a kivitelezőnek teljesíteni. Akkor történik a
próbaüzem végén a teljes műszaki átadás. Ha megtörtént, akkor abban a pillanatban az
önkormányzat tulajdonába kerül az egész mű, a vonalas rendszer és a telep is. Egyetlen
mozdulattal az önkormányzat a leendő üzemeltetőnek át is adja a vagyont.
Maronka Lajos elmondja, sokan megkeresték a 6.40-kor közlekedő busszal kapcsolatban.
Nincs rajta elég hely. A templomnál és azt követő megállónál szokott gond lenni. Kis buszt
küldenek, nem lehet rajta elférni. Munkahelyeken és iskolákban gondot okozott ez már.
Ráadásul fűtés sincs a buszokon.
Dr. Prozlik László elmondja, felveszi a kapcsolatot a Körös Volánnal. Mindig azzal hárítják
ezt a problémát, hogy nincs kapacitásuk. Két buszt indítani nincs kapacitás. A futás km le van
korlátozva. Ősszel ígérték, hogy csuklós buszt fognak helyette beindítani.
Ezek után elmondja, a kistérségi tagdíjról döntött a testület, sajnos rosszul fogadták el. Eddig
170 forint volt, a mostani, új tagdíj 190 Ft. El kellene így fogadnia a testületnek ezt.
Megkérdezi, ki ért ezzel egyet?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
167/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy
tudomásul veszi az Orosházi Kistérségi
Többcélú Társulási tanács 45/2012. (XI. 21.)
TT. számú határozatát, és a 2013. évi
tagdíjakra vonatkozóan ennek fedezetét 190
Ft/fő/év összegben a költségvetésbe betervezi.
Egyidejűleg a 146/2012. (XI. 27.) KT. számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Dr. Prozlik László ezt követően elmondja, a kistérség kibővül Árpádhalma településsel. A
családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kívánnak csatlakozni.
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Dr. Kishonti András elmondja, szerinte ez nem fog működni az orvosi ügyelettel kapcsolatban
a földrajzi elhelyezkedés miatt. Kórház az elhelyezkedése miatt Árpádhalma Szenteshez
tartozik. Ebből állandó ütközések voltak. Ezért aztán Székkutas sem tartozik az ügyeleti
rendszerhez.
Dr. Prozlik László elmondja, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is igénybe kívánják
venni. Elsősorban a Szentes-Árpádhalom távolság miatt kérték, hogy Orosházához
csatlakozhassanak. A társulást ezt elfogadta. Kérik, hogy a tagtelepülések is hozzanak döntést
ezzel kapcsolatban.
Ki ért ezzel egyet?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
168/2012. (XII. 21.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület Árpádhalom községnek
az Orosházi Kistérséghez való csatlakozásához
hozzájárul.
Dr. Prozlik László további bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, áldott
karácsonyi ünnepeket kíván, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Prozlik László
polgármester

Tóth Tibor
igazgatási csoportvezető
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