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J E GYZ İ K Ö NYV

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 26-án 18
órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén.

Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést megnyitja, köszönti a Képviselı-testület
tagjait, jegyzı asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 megjelent fıvel
határozatképes.

A Képviselı-testület 6 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadja.

Jegyzıkönyv hitelesítınek Gergely László és Rehorovszky Gáborné képviselıket választja.

1. Viziközmő bérleti-üzemeltetési szerzıdés kötés, a DAKÖV Kft. módosított
szerzıdésének megtárgyalása
Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester

Tóth Ilkó Mihály: A napirendhez kapcsolódó elıterjesztést, szerzıdéseket minden képviselı
megkapta.
Az elızı testületi ülésen Ritecz György részletesen elmondta, hogy miért van erre szükség,
azért hogy az önkormányzatok kezében maradjon a vagyon.
A Galgamenti Viziközmő a DAKÖV Kft.-hez csatlakozott. 2013. január 1-jétıl a KÖVÁLL
Zrt. is ehhez a Kft.-hez csatlakozik.
A társasági szerzıdés egy alapnormás szerzıdés, mely szerint minden résztvevı
önkormányzatot ugyanazon alapjogok illetik meg a részvényeik arányában.

Szásziné Gyıri Éva: A szerzıdés 7. oldalán fel van sorolva, hogy melyik település mennyit ad
hozzá, ezek mik?

Balogh Zoltánné: Törzsbetét.
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Tóth Ilkó Mihály: A három felsorolt település viziközmővéhez csatlakozunk és nekik
pénzbetétjük is van. A többi településnél utólag fogják beírni a törzsbetéteket, a Galgamenti
törzsbetét elég magas.

Balogh Zoltánné: Még nem számolták ki teljesen, a könyvvizsgáló most számolja, összeadják
az összvagyont és annak alapján arányosan számolják a törzstıkét.

Tóth Ilkó Mihály: Javaslom, hogy fogadjuk el a szerzıdéseket, higgyünk a Ritecz Gyurinak
rosszat nem akar, ı lesz az egyik ügyvezetı.

Szásziné Gyıri Éva: A szerzıdésben olvastam Tura város polgármesterének a nevét.

Tóth Ilkó Mihály: Igen ı a felügyelı bizottság egyik tagja.

Szásziné Gyıri Éva: Kell-e pénzbeli támogatással hozzájárulnunk?

Tóth Ilkó Mihály: Nem csak a vagyonnal járulunk hozzá.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás szavazásra teszem fel az elıterjesztés szerinti
határozat javaslatot, aki ezzel egyetért kérem szavazzon!

SZAVAZÁS
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Kartal Nagyközség Képviselı-testületének
18/2012.(VI.26.) számú
határozata

A Képviselı-testület
I.
elfogadja a jelen határozat mellékletét képezı (2 db)
Galgamenti Regionális Vízmőre,
Kartal központú szennyvízelvezetési agglomeráció, Kartal nagyközség és Verseg község
szennyvízcsatorna-hálózatára, valamint a Kartal-Verseg (versegi) szennyvíztisztító telepre
vonatkozó
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viziközmő bérleti-üzemeltetési szerzıdéseket és felhatalmazza a polgármestert azok
aláírására.
Felelıs: Tóth Ilkó Mihály polgármester
Határidı: 2012. június 28.

II.
1. elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,
cégjegyzékszám: 13-09-066171, adószáma: 10800870-2-13) jelen határozat
mellékletét képezı módosított társasági szerzıdését és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Felelıs: Tóth Ilkó Mihály polgármester
Határidı: 2012. június 28.
2. jóváhagyja, hogy a jövıben Kartal község viziközmőveinek üzemeltetését a DAKÖV
Kft.-n belül a Bagi Üzemigazgatóság lássa el. Egyetért azzal, hogy a bagi
üzemigazgatóság vezetıje Ritecz György legyen, és javasolja a DAKÖV Kft.
taggyőlésének, hogy a cég ügyvezetıjévé is megválasszák.
Felelıs: Tóth Ilkó Mihály polgármester
Határidı: 2012. június 28.
3. egyetért azzal, hogy a DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóság területén lévı települések
/önkormányzati tulajdonosok/ képviseletét a DAKÖV Kft. Felügyelı Bizottságában
Szendrei Ferenc /2194 Tura, Szegfő u. 18. szám alatti lakos, szül. helye: Hatvan,
ideje: 1968.03.11., anyja neve: Polgár Erzsébet/ lássa el, és javasolja a DAKÖV Kft.
taggyőlésének, hogy Szendrei Ferencet a Felügyelı Bizottság tagjává megválassza.
Felelıs: Tóth Ilkó Mihály polgármester
Határidı: 2012. június 28.
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2. Iskola 2012/2013-as tanévre tervezett óraszámainak, tanulócsoportjainak,
álláshelyeinek megbeszélése
Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester

Tóth Ilkó Mihály: KOS Bizottság tárgyalta, kérem a bizottság véleményét

Rehorovszky Gáborné: 939-22 órában egyeztünk meg. Akkor két üres álláshely elvonását is
kérte az iskola vezetısége, de most mégis csak egy álláshely elvonását kérik a vezetık, mert
szeptemberben a testnevelés órák számát emelni fogják elsı és ötödik évfolyamon, 10
testnevelés órával lesz több. Mivel felmenı rendszerben történik az óraszám emelés így évrıl
évre nı a tesi órák száma. Tehát feleslegesen ne vonjuk el az álláshelyet, mert szükség lesz
még egy testnevelıre.

Szásziné Gyıri Éva: Azt tudjuk, hogy Bobály Istvánné elmegy Aszódra, tehát ott is van egy
üres álláshely.

Elekné Kisbenedek Csilla: Az az álláshelyek számát nem változtatja meg, azt az álláshelyet be
kell tölteni.

Rehorovszky Gáborné: Igen, mert ott a feladat megmarad.

Szásziné Gyıri Éva: Mi hosszútávra gondolkodunk, az is elhangzott az aszódi
megbeszélésen, hogy a kis iskolákat nem fogja engedni a törvény mőködni, tehát akkor még
ott is lesz két álláshely.

Elekné Kisbenedek Csilla: Most a testnevelési óraszámok emelése egy törvény, és most nem
Versegrıl, nem tanítói álláshelyrıl beszélünk, hanem egy meglévı testnevelési álláshelyrıl,
amit mégiscsak jó lenne megtartani, mert 50 plusz órát jelent majd 4 éven belül.

Tóth Ilkó Mihály: Két üres álláshely van, most az iskola azt szeretné, hogy a testnevelés plusz
órái miatt csak az egyik álláshelyet vonja el a Képviselı-testület.

Elekné Kisbenedek Csilla: Igen, mert akkor egy testnevelés szakos pedagógust tudnánk
kinevezni, késıbb ezt már nehezebb lenne megoldani.
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Varga Zoltánné: A Pedagógiai Program is módosul a mindennapi testnevelés miatt?

Elekné Kisbenedek Csilla: Nem kell, hogy módosítsuk, mert kötelezı óraszámban vezették
be.

Varga Zoltánné: Óratervi órákban lesznek?

Elekné Kisbenedek Csilla: A mi óraszámunkat nem érinti, mi ezt már beleterveztük.

Szásziné Gyıri Éva: Már most szeptemberben be akarjátok tölteni ezt az álláshelyet vagy
üresen hagyjátok?

Elekné Kisbenedek Csilla: Be szeretnénk tölteni.

Rehorovszky Gáborné: Az álláshelyre egy testnevelıt szeretnénk kinevezni.

Szásziné Gyıri Éva: Most csak 10 órával lesz több, elsıben pedig eddig is meg volt a
mindennapos testnevelés, tehát ötödik osztályban lesz több kettıvel a testnevelés óra, ami
tömegsport órában megvalósítható.

Elekné Kisbenedek Csilla: Két olyan kolléganınk van, akinek eddig sem ı tartotta a
testnevelés órát és szívesen átadja, illetve a felsıs testnevelı pedagógusnak 24 és 26,5 órája
van a terveink szerint, tehát még tılük is lehet levenni órát, elvileg már most is meglehetne az
óraszáma az újonnan kinevezett testnevelınek.

Szásziné Gyıri Éva: Tavaly pedig egyik testnevelınek sem volt meg az óraszáma.

Elekné Kisbenedek Csilla: Mert hárman voltak.

Rehorovszky Gáborné: És most növekszik az óraszám.

Elekné Kisbenedek Csilla: Öt osztálynak plusz két órája van, az plusz tíz órát jelent.
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Szásziné Gyıri Éva: A felsısöknek lett plusz két óra, mert az alsóban eddig is lenni kellett a
mindennapos testnevelésnek.

Rehorovszky Gáborné: Az nem volt benne az óraszámban, azt nem számoztuk, ingyen
tartottuk.

Varga Zoltánné: Tehát a 939 óra mínusz 22 óra, akkor az összesen 917 óra lesz.

Beszélgetés

Elekné Kisbenedek Csilla: Ha mégsem úgy alakul az óra, ahogyan terveztük, akkor
augusztusban még mindig el lehet vonni azt az egy álláshelyet is.

Szásziné Gyıri Éva: Ha most kineveztek valakit, akkor már nem lehet elvonni.

Tóth Ilkó Mihály: Ezzel én is egyetértek, ha most kineveztek valakit, akkor ıt augusztusban
nem fogjátok elküldeni.

Elekné Kisbenedek Csilla: Mi addig nem veszünk fel senkit míg le nem tisztázódik a helyzet.

Tóth Ilkó Mihály: Leültetek megbeszéltétek az óraszámokat, a 22 le lett vonva belıle, két
álláshely volt üresen, nem kellett az óra hozzá. Azt nem mondtátok, hogy az egy álláshelyet
már most be akarjátok tölteni.
Tudom, hogy kirıl van most szó, a Kiss Juditról, de neki már meg volt a 917 kötelezı órában
az óraszáma.

Szásziné Gyıri Éva: Üres álláshelyen van, kinevezhetı.

Elekné Kisbenedek Csilla: Versegen.

Szásziné Gyıri Éva: Ilyen nincsen, hogy Versegen egy iskola vagyunk.

Elekné Kisbenedek Csilla: Rendben van, de neki akkor Versegre kell menni dolgozni, mert ott
van csoport.
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Szásziné Gyıri Éva: Miért nem vihetné a saját osztályát, akik elsısök és meg lett ígérve, hogy
ı fogja tovább vinni az osztályt.

Elekné Kisbenedek Csilla: A másik kinevezéssel az a problémája, hogy Versegen van.

Szásziné Gyıri Éva: Technikailag szervezhetı, a Starusz Ági helyére sincs beírva senki, ı
nem fog visszajönni Gyes-rıl.

Varga Zoltánné: Javaslom, hogy a testület most csak egy álláshelyet vonjon el, a másik
álláshelyet vagy túlórában oldjuk meg vagy pedig be lesz töltve.

Tóth Ilkó Mihály: Nincs kinevezés, én nem járulok hozzá a kinevezéshez, nem javaslom a
Képviselı-testületnek sem. Nem akarok elvenni ettıl a pedagógustól semmit, meg van neki a
22 órája.

Szásziné Gyıri Éva: Két üres álláshely van beírva, Kiss Judit is üres álláshelyen van és a
Mitter Klára is. Tehát a Juditot minden további nélkül ki lehet nevezni.

Varga Zoltánné: Két üres álláshely van ahová nincs írva senki.

Szásziné Gyıri Éva: Tehát négy üres hely van ebbıl kettıre ki lehet nevezni.

Elekné Kisbenedek Csilla: Versegre kell, hogy menjen dolgozni. Ha nem akar maradni
helyettesítıi álláson, akkor Versegre kell mennie.

Szásziné Gyıri Éva: Te mondtad, hogy technikai kérdés.

Elekné Kisbenedek Csilla: Hogy ki hová megy dolgozni ez mind technikai kérdés, csak egy
év múlva nem technikai kérdés lesz.

Rehorovszky Gáborné: Van ennek pénzügyi vonzata? Több órát nem kérünk csak annyit,
amennyiben megegyeztünk.
Beszélgetés
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Szásziné Gyıri Éva: Ennyi órát oszt, van X ember és lesz akinek túlórája lesz. Akkor van
gond, ha kinevezünk most két embert és aki gyesen van és iskolai idıben szeretne visszajönni,
akkor az nagy összegbe fog nekünk kerülni, mert köteles vagy visszavenni, ha határozatlan
idejő kinevezése van.

Beszélgetés

Szásziné Gyıri Éva: Most ki van osztva minden óra és nem tudsz mire embert visszavenni.
Ha szerzıdéssel van, akkor el tudod küldeni.

Rehorovszky Gáborné: Vannak szerzıdéses kollégák, ha valaki visszajönne, akkor a
határozott idejő szerzıdéses dolgozónak kell menni.

Tóth Ilkó Mihály: A szerzıdésest határozott idıre veszed fel a gyes idejére.

Szásziné Gyıri Éva: Kiss Juditot ki lehet nevezni, itt nincs versegi álláshely.

Rehorovszky Gáborné: Bizonytalanságban érzi magát, mert nem tudni mi lesz Verseggel.

Szásziné Gyıri Éva: Ki tudjuk nevezni, Ica hányszor elmondta, hogy úgysem azok lesznek
elküldve akiket átvett, hanem azt ı fogja eldönteni.

Elekné Kisbenedek Csilla: Egy év múlva már nem lesz Verseg.

Beszélgetés

Elekné Kisbenedek Csilla: Versegen három csoport van, akikhez embert kell vinni.

Szásziné Gyıri Éva: Konkrét kérdésem van, mi lesz Teddyvel?

Elekné Kisbenedek Csilla: Itt lesz majd.
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Szásziné Gyıri Éva: Mégis Versegen dolgozik, ezért mondtam, hogy nincs kartali vagy
versegi álláshely egy iskola van. Nem azon fog múlni, hogy hol dolgozik, hanem, hogy
szimpatikus vagy sem.

Elekné Kisbenedek Csilla: Éva, testnevelést kell pluszban tanítani, és ı vállalja és a fölsı
tagozatban is taníthat.

Varga Zoltánné: Két szerzıdéses van, két üres álláshely van, ahol a Kiss Judit és a Mitter
Klári van, és van még két üres álláshely, amibıl az egyiket szeretnék ha elvonná a testület.

Szásziné Gyıri Éva: Összesen 45,5 álláshelyünk van, ha megszőnik a versegi társulás és itt
szükség van a tesi tanárra, akkor még mindig át lehet hozni a tesi tanárt, hiszen együtt van
45,5 álláshely.

Rehorovszky Gáborné: Akkor nem mindegy, hogy Kartalra nevezzük ki, ha ı azt szeretné.

Elekné Kisbenedek Csilla: Ha arra az üres álláshelyre nevezzük ki, akkor neki a jövı évben
Versegre kell mennie, mert ott van egy csoport, akit tanítania kellene.

Szásziné Gyıri Éva: A saját volt osztályához is kell az ember.

Elekné Kisbenedek Csilla: Ott is maradhat de ott csak helyettesíteni tud.

Szásziné Gyıri Éva: 45,5 álláshely van összesen, ne bontsátok szét mindenáron Versegre és
Kartalra

Tóth Ilkó Mihály: Itt kényelmi szempontok is figyelembe vannak véve.

Gergely László: A kinevezésekkel úgy kellene sáfárkodni, hogy aki gyesen van és visszajön,
akkor az ne kerüljön nekünk pénzünkbe.

Elekné Kisbenedek Csilla: Senki nem gondol arra, hogy aki visszajön annak nem lesz helye.

Gergely László: A tesiórákkal kapcsolatosan el lehetne küldeni valakit tesis másoddiplomára.
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Rehorovszky Gáborné: Vannak tesitanárok. A Kiss Judittal azért terveznénk, mert ı nagyon jó
testnevelı.

Szásziné Gyıri Éva: Ne menjünk el Kiss Judit irányába, mert ıt ki kell nevezni, ezt senki nem
vitatja.

Gergely László: Akkor ez már iskolán belüli kérdés hogy hogyan osztják el az álláshelyeket,
ez nem a testület hatásköre.

Varga Zoltánné: Kit nevezünk ki? Már megint nem kartaliak vannak elınyben. Nem akarom a
Kiss Juditot bántani, de mikor itt Kartalon vannak tanítók, akkor próbáljunk meg nekik
lehetıséget adni.

Rehorovszky Gáborné: Szerintem pedig van egy sorrend, akik már X idıt eltöltöttek itt és
megfelelı jó munkát végeznek, és szükség is van rájuk. Annak idején én is elfogadtam, hogy
aki már elıttem az iskolában dolgozott neki legyen elıbb határozatlan idejő kinevezése,
szerintem van egy ilyen sorrendiség, nem beszélve arról, hogy a Judit nem is akar Kartalról
elmenni.

Elekné Kisbenedek Csilla: Az alsó tagozatban a Judit kezdte el a sport éltet, csinálja a
szivacskézilabdát, a sport klubbot. Ha át tudja venni a testnevelés órákat akkor a
szivacskézilabda iránynak lehetne utat biztosítani, tudná az utánpótlást biztosítani, hogy igazi
ütıképes csapata legyen. Szeretné diákolimpiára vinni a kézilabdásait.

Rehorovszky Gáborné: Ne értsétek félre, én nem a kartaliak ellen vagyok, én azt szeretném,
hogy a kartali gyerekek Kartalon is maradjanak.

Szásziné Gyıri Éva: Három tanító van jelenleg gyesen, ahová lehet szerzıdéssel felvenni.
Üres helyen van a Kiss Judit, és a Mitter Klára, a Bobály Istvánné távozásával van még egy
üres hely. Tehát most 6 embert lehet alkalmazni, 3-at szerzıdéssel, 3 fıt kinevezéssel.
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Elekné Kisbenedek Csilla: A versegi csoporthoz 3 ember kell, akit ki is kell nevezni, kartalon
pedig egy van a felsı tagozatban, plusz ez az egy lehetne, ha ezt a tesis álláshelyet
meghagyhatnánk.

Tóth Ilkó Mihály: Az Andival azért értek egyet, mert az önkormányzatnak nem kevés pénzébe
kerül a bejárás.

Elekné Kisbenedek Csilla: Sok helyen nem fizetik a munkába járást, lehet hogy nem kérnék
az útiköltséget, ha az állásuk függne tıle.

Szásziné Gyıri Éva: Ha nem a Mitter Klárit írod a felsıs üres álláshelyre, aki
Vácszentlászlóról jár be, hanem ide írjátok a Kiss Juditot? A magyart vinné a Hegedős Lajos
és akinek még magyar szakja van, a történelmet átveszi Varga János és Ladócsy László, akkor
a Juditot a felsıbe ki lehet nevezni.

Tóth Ilkó Mihály: Gyakorlatilag egy félévrıl van szó, január 1-jétıl komoly változások
lesznek.
Ha szüksége van az iskolának az egy álláshelyre, akkor azt hagyjuk meg.
Mi mindent megteszünk, hogy az intézményeket mőködtetni tudjuk, de nem egyszerő a
költségvetést összeállítani és azt meg is tartani.

Gergely László: Azt gondolom, hogy egy félévre már nagyon nagy hatással nem tudunk lenni,
éppen ezért, szerintem a szakmai szempont legyen a lényeges.

Beszélgetés, vita

Tóth Ilkó Mihály: Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzon aki
egyetért azzal, hogy az iskola kötelezı óraszáma a következı tanévre 917, pedagógus
álláshelyeinek száma pedig 44,5 legyen.
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SZAVAZÁS
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Kartal Nagyközség Képviselı-testületének
19/2012.(VI.26.) számú
határozata

A Képviselı-testület
Könyves Kálmán Általános Iskola részére 917 kötelezı órát biztosít a 2012/2013-as tanévre.
2012. szeptember 1-jétıl az álláshelyek számát 1 álláshely elvonásával 44,5 fıben határozza
meg.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselık és a vendégek részvételét a
rendkívüli ülést bezárja.

Kmf.

Tóth Ilkó Mihály

Balogh Zoltánné

polgármester

jegyzı

Gergely László

Rehorovszky Gáborné

jkv. hitelesítı

jkv. hitelesítı

