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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 6-án 18 

órakor kezdıdı rendes testületi ülésén. 

 

Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést megnyitja, köszönti a Képviselı-testület 

tagjait, jegyzı asszonyt, és a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 

megjelent fıvel határozatképes.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Kérem, hogy napirendi pontként tárgyaljuk: 

- A Bölcsıde gondozási díjáról szóló rendeletet,  

- Versegi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás felmondásáról is határoznunk 

kell. 

Az egyebek között kérem tárgyalni Mihály Zsolt kérelmét, és a Közmeghallgatás idıpontját is 

beszéljük meg. 

A napirendi pontokhoz van-e valakinek kiegészítése. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Csúszásmentesítésrıl és a hó eltakarításról is beszéljünk. 

 

Rehorovszky Gáborné: A nyugdíjasok karácsonyi ajándékozásáról is tárgyaljunk. 

 

Kalcsó Tibor: A Hısök emlékmőnél mőanyag flakonok vannak kirakva a virágoknak, ez 

nagyon csúnya, a jó ízléső embernek szúrja a szemét, erre kellene megoldást találni.  

A másik pedig a temetı melletti komposztáló bezárása. Javaslom, hogy közvetlen a temetı 

mellett lévı két hektáros területünk túlsó végébe tegyük át.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Meg fogjuk azt a komposztálót szőntetni, sajnos vannak olyanok, akik 

szemétlerakónak használják. Az ÁNTSZ által elıírt feltételnek sem felel meg.  

 

Kalcsó Tibor: Maga a komposztáló nem rossz ötlet, csak egy kicsit odébb vinnénk a 

temetıtıl. 400-500 ezer Ft-ért vásárolhatnánk olyan gépet, ami a zöld hulladékot ledarálná. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Tavasszal Aszódon átadásra kerül a szennyvíztelep komposztálóval együtt, 

ide a kartali lakosok is ingyen vihetik a zöld hulladékot. 
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Kalcsó Tibor: A kartali ember nem fogja Aszódra vinni. Jegyzı asszonynak kellene büntetni 

azokat, akik a zöld hulladékon kívül mást is a komposztálóba visznek.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Ha lesz pályázati lehetıség és az önkormányzat pénzügyileg finanszírozni 

is tudja, akkor pályázunk. 

 

Itt válaszolnék a Szásziné képviselı kérdésére a hó eltakarítással kapcsolatosan. Két 

árajánlatot kértünk, kértem, hogy a hó eltakarítási díjat ne emeljék az elmúlt évhez képest. A 

két vállalkozó az önkormányzati utakat tisztítja és a 4 km-es kerékpárutat.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Ki jelenti le az elvégzett munkaórát? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az alpolgármester úr vagy én jelentjük. A gépek csak akkor indulhatnak, ha 

mi szólunk, vagyis ha 6-7 cm-es hó van az úton és folyamatos a hóesés.  

 

Bognár László: A komposztáláshoz szeretnék szólni. Nyáron este 9 óra felé voltam arra és a 

kapu nyitva volt. Szükség lenne egy komposztálóra, de ezt meg kellene szervezni, legyen 

ember, aki felügyeli, legyen egy állandó nyitva tartás és kellene egy aprító gép.  

Szegeden van traktor meghajtású aprító gép, többféle teljesítménnyel, és vannak elektromos 

meghajtásúak is.  

 

Kalcsó Tibor: Ne feledkezzünk meg a hısök emlékmőnél lévı flakonokról sem. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Összetakarítjuk az emlékmő környékét.  

 

Szarvas Csaba: Az ülés végén szeretném, ha megnéznétek a MotoCross pályához készült 

látványtervet. 

 

A Képviselı-testület 7 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi pontokat elfogadja. 

 

Jegyzıkönyv hitelesítınek Bogár László és Szásziné Gyıri Éva képviselıket választja. 
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1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság 

véleményét. 

 

Bognár László: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a költségvetési 

rendelet módosítását a kiküldött anyag szerint.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás szavazásra teszem fel a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosítását, aki ezzel egyetért, kérem, kézfenntartással szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

12/2012.(XII.31.) számú rendelete 

a 1/2012.(III.15.) sz. költségvetési rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzıkönyv melléklete) 

 

 

 

2.  Önkormányzat és Intézményei 2012. évi ¾ éves költségvetési helyzetérıl 

tájékoztató 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Mindhárom bizottság tárgyalta, kérem az elnököket mondják el a bizottság 

véleményét. 

 

Szarvas Csaba: A Szociális Bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

Rehorovszky Gáborné: A KOS Bizottság megtárgyalta javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 



4 4

Bognár László: A Pénzügyi Bizottság a Képviselı-testületnek szintén elfogadásra javasolja a 

kiküldött anyag szerinti tájékoztatót. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

43/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

elfogadja a Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2012. év ¾ évi költségvetési 

tájékoztatóját. 

 

 

 

3. 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Ezt a napirendi pontot is minden Bizottság tárgyalta, kérem a bizottsági 

elnököket, hogy mondják el határozatukat. 

 

Rehorovszky Gáborné: A KOS Bizottság megtárgyalta, javasolja a koncepció elfogadását. 

 

Bognár László: A Pénzügyi Bizottság a 2013. évi költségvetési koncepciót, illetve a benne 

szereplı határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Szarvas Csaba: A Szociális Bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás szavazásra teszem fel.  

Aki a 2013. évi koncepciót elfogadja, kérem, kézfenntartással szavazzon. 
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SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

44/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi 

költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak, azzal a kitétellel, 

hogy a költségvetés elkészítéséig 

• az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a 

bevételek emelési lehetıségeit, 

• fel kell készülni az állami fenntartásba kerülı a közoktatási intézmények és a területi 

igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos teendık zavartalan lebonyolítására, 

• ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának 

legmegfelelıbb szervezeti kereteit, formáit, 

• a Képviselı-testület úgy dönt, hogy a többletfeladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz 

szükséges forrás rendelkezésre áll, illetıleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a 

mőködést és a kötelezı feladatok ellátását. 

 

Felelıs: polgármester, a költségvetési intézmények vezetıi 

Határidı: folyamatos a 2013. évi költségvetés készítése során 
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4. Bursa Hungarica pályázat elbírálása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kérem a bizottsági elnökök véleményét. 

 

Peterson János képviselı megérkezik az ülésre, a Képviselı testület 8 fıvel továbbra is 

határozatképes. 

 

Bognár László: A Szociális bizottsági ülésen merült fel, hogy fél millió Ft-ot különítettünk el 

erre a pályázatra. 9 pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, tehát idıben beadták a pályázatot, 

és az egy fıre esı jövedelem 57.000 Ft alatt volt. Abban állapodtunk meg, hogy minden 

nyertes pályázót 3000 Ft-tal támogatunk, amihez az állam még 3000 Ft-ot tesz hozzá. 

 

Rehorovszky Gáborné: A KOS Bizottság is tárgyalta és egyetért a Pénzügyi Bizottság 

véleményével.  

 

Peterson János: A Szociális Bizottság 8 igen és 1 nem szavazattal megszavaztuk a 3000 Ft-ot 

a 9 fınek.  

 

Kalcsó Tibor: Nem értek egyet azzal ami le van írva. Aki ıszintén bevallja, hogy mennyi a 

pénze, az kiesik, aki pedig nem az belefér a keretbe. Ezt én így nem szavazom meg.  

Jegyzıt kérdezem, hogy rendelkezhetünk-e másképp? 

 

Balogh Zoltánné: Az ösztöndíj pályázati rendszernek meg vannak az alapelvei, ha az 

önkormányzat csatlakozik, akkor elfogadja az elveket. Ez a pályázat a szociálisan rászorultak 

részére van kiírva. 

 

Volentér Tiborné: Mindenki tudja, hogy aki például vállalkozóhoz van bejelentve, az vagy 4 

órában van bejelentve vagy minimálbéren. 

 

Szarvas Csaba: Én ezért is nem járultam hozzá. Egyrészt az önkormányzat sem áll olyan 

anyagi helyzetben, a másik pedig hogy nem tartom igazságosnak.  

 

Kalcsó Tibor: Aki határidın túl adta be, az mennyivel késıbb volt? 



7 7

Balogh Zoltánné: A pályázati lapot az interneten kellett kitölteni a pályázónak. 

 

Volentér Tiborné: Az önkormányzatnak pedig be kellett fogadni papír alapon. 

 

Balogh Zoltánné: A titkárságon még munkaidı után is volt kolléganı, hogy a papíralapúakat 

be tudják hozni.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Szavazásra teszem fel, aki a 9 fı támogatásával egyetért, ami havi 3000 Ft-

ot jelent, kérem, szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 5 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

45/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra jelentkezık közül az 
alább felsorolt 9 hallgatót egyenlı arányban támogatja a 2013-as évben 10 hónapon keresztül 
3.000 Ft mértékben: 
 
„A” típusú pályázat: 

Csizmadia József Bálint  Kartal, Dobó I. u. 35. 
 Deák Ferenc   Kartal, Rákóczi u. 69. 
 Deák Mária    Kartal, Rozmaring u. 10. 
 Deák Tibor   Kartal, Rozmaring u. 10. 
 Nagy Zsuzsanna   Kartal, Szabadság u. 28. 
 Rektenwald Fanni  Kartal, Ady E. u. 10. 
 Sinkó Bettina   Kartal, Baross u. 27. 
 Varga Brigitta   Kartal, Baross u. 173. 
 Varga Kornél László  Kartal, Kodály Z. u. 39. 

 
 
A Képviselı-testület  
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra jelentkezık közül az 
alább felsorolt hallgatókat nem támogatja: 
 
„A” típusú pályázat: 

Fritschek Ágnes   Kartal, Szirom u. 248/18/A/1 
Fritschek Dóra   Kartal, Szirom u. 248/18/A/1 
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 Gyıri Klarissza Klára  Kartal, Rákóczi u. 40. 
 Mándoki Gábor   Kartal, Alkotmány u. 29. 
 Sufliászky Márió   Kartal, Orgona u. 43. 

 

 

Tóth Ilkó Mihály: Azzal én is egyetértek, hogy igazságtalan. 

 

Kalcsó Tibor: Olyan emberek neve van a listán, akik helyében szégyellném, ha ott látnám a 

nevem.  

 

Rehorovszky Gáborné: Még hány helyen meg lehetne ezt vizsgálni. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Akkor dönthettünk volna, hogy nem támogatjuk ıket, mikor elıször meg 

kérdezték, hogy rész kívánunk-e venni a pályázaton.  

 

Beszélgetés 

 

Bognár László: Tíz éve mióta itt vagyok, annyiszor szembesültünk ezzel, tudtuk, hogy 

igazából nem rászorult, de mivel a törvényi háttérnek, és az igazolt jövedelmi viszonyoknak 

megfelelt, ezért oda kellett adni. Nagy számok törvénye alapján benne van a lehetıség, hogy 

támogatunk olyat is, aki viszont rászorul. Ha nem indulunk, akkor attól elvesszük a 

lehetıséget.  

 

 

 

5. Önkormányzat Intézményei alapító okiratainak módosítása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Bölcsıde alapító okiratának módosításáról van szó.  

Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bognár László: A Pénzügyi Bizottság javasolja a napirendi ponthoz kiküldött anyag szerinti 

alapító okirat módosítását. 
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Rehorovszky Gáborné: A KOS Bizottság szintén javasolja az alapító okirat módosításának 

elfogadását. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, felteszem 

szavazásra, aki az alapító okirat módosításával egyetért, kérem, szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

46/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

a 123/2011.(XI.21.) számú határozattal megállapított Kartal Nagyközségi Bölcsıde alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat 1. pontja elsı sora helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.A költségvetési szerv neve: Játéksziget Bölcsıde 

2.  Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelékezés lép 

5.Mőködési köre: Magyarország közigazgatási területe 

3. Az alapító okirat 7. pont, férıhelyek száma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

7.Férıhelyek száma: 48 fı. 

Az alapító okirat módosítást a Kartal nagyközségi Képviselı-testület 46/2012.(XII.06.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 

Az alapító okirat módosítása 2013. január 1-jén lép hatályba. 
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6. Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására létrejött intézményfenntartói 

társulás társulási megállapodásának módosítása 

Elıadó: Balogh Zoltánné jegyzı 

 

Balogh Zoltánné: A Kistérségi Gondozási Központ kéri, hogy ezt a megállapodást módosítsa 

a testület. Arról volt szó, hogy a kartali önkormányzat külön mőködési engedéllyel 

rendelkezik a rászorultak étkezéséhez. Az Államkincstárból jelezték, hogy a Gondozási 

Központ is és mi is ugyanazt a normatívát igényeljük, kérik, hogy vizsgáljuk felül. Kiderült, 

hogy a Gondozási Központ nem rögzítette a megállapodásban az idısek étkeztetésére 

vonatkozó részt, most ezt pótolták. Kéri a testületet, hogy fogadja el. İk az aszódi idısek 

otthonában biztosítanak étkezést, térségi feladatot lát el.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Ugye ez nekünk nem kerül pénzünkbe? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Nem. 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra, aki az intézményfenntartói 

megállapodás módosításával egyetért, kérem, szavazzon.  

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

47/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

hozzájárul a Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására létrejött intézményfenntartói 

társulás társulási megállapodásának módosításához. 
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7. Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési terve 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem a határozatukat. 

 

Bognár László: Két dolgot ellenıriznek: az önkormányzat ÁFA bevallását, és a Bölcsıdében a 

tanügy-igazgatási folyamatokat. Ezt a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Ha nincs kérdés, szavazásra teszem fel a 2013. évi belsı ellenırzési tervét. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

48/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

 

A Képviselı-testület 

elfogadja a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervét.  

 

 

 

8. Köznevelési Intézmény átadás-átvétel magállapodás aláírására felhatalmazás 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Megküldték a végleges szerzıdést, mellékletekkel együtt. 

Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bognár László: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, hogy Tóth Ilkó Mihály 

polgármester, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény 

átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 

megállapodás aláírására felhatalmazást kapjon. 
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Rehorovszky Gáborné: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Ha nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

49/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-

átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást 

elfogadja és felhatalmazza Tóth Ilkó Mihály polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

 

9. Bölcsıde gondozási díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Megkérem a Pénzügyi-gazdasági irodavezetıt, hogy a számítás menetét 

ismertesse.  

 

Varga Zoltánné: A gondozási díj számításánál tervadatokkal még nem tudok számolni, a 

koncepció adatából vettem és ezzel számoltam, ezt lehet majd módosítani. A bölcsıde 

vezetıjének az volt a kérése, hogy február 1-jén lépjen hatályba a rendelet. Törvénynek 

vannak kitételei, az egy fıre esı nettó jövedelemnek a 25%-át nem haladhatja meg a személyi 

térítési díj. Ez a személyi térítési díj állhat gondozási díjból, illetve étkezési díjból.  
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1161 Ft lenne fı/nap jövedelemigazolás nélkül. Aki jövedelemigazolást ad be, annak a 

táblázat szerinti gondozási díjat kellene fizetnie.  

A törvény úgy rendelkezik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülık, 

illetve a három vagy több gyermeket nevelık nem fizetnek gondozási díjat.  

 

Kalcsó Tibor: Állam támogatja a bölcsıdét? Mennyivel? 

 

Balogh Zoltánné: Igen, 494.000 Ft-tal gyermekenként. 

 

Kalcsó Tibor: Nem tudom elképzelni, hogy aki a bölcsıdébe adja a gyermekét, az ne tudna 

10.000 Ft-ot kifizetni havonta. A 400 Ft-ot humorosnak tartom, én 600 Ft-ot javaslok. 

A pelenkát ki fizeti? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az önkormányzat. 

 

Kalcsó Tibor: Akkor ez a pénz a havi pelenka árát sem fedezi. 

 

Rehorovszky Gáborné: Nem kérnek a szülıktıl semmit, úgy ahogyan mi az iskolában? 

 

Balogh Zoltánné: Kérnek ık is.  

 

Kalcsó Tibor: Addig, míg a gyermek a bölcsıdében van, addig mindent mi fizetünk. 

Gödöllın 800-1200 Ft között van a gondozási díj. 

 

Rehorovszky Gáborné: Megnéztük a környezı bölcsıdék gondozási díjait.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Aszódon 6000 és 12.000 Ft-ot fizetnek.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Azzal fizettetjük meg, aki rendesen bevallja, hogy mennyi a keresete. 

 

Szarvas Csaba: Ez egy piac, ha sokat kérünk, akkor el fogja vinni máshová. 
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Szásziné Gyıri Éva: Ha az egy fıre jutó jövedelem 100.000 Ft, akkor a 4 tagú családnál, az 

400.000 Ft, ebbıl ki tudja fizetni a 8.400 Ft-ot, nem fizeti ki az összes költséget, hanem csak 

némi hozzájárulást. 

 

Peterson János: Olyan nem lesz, akinek az egy fıre esı jövedelme 114.001 Ft felett van. 

 

Oláh Klára: Ha a jövedelem az étkezéssel együtt nem haladhatja a család egy fıre esı 

jövedelmének a 25%-át, akkor a 200 Ft-ot maximum 300 Ft-ra lehet emelni, a 300 Ft-ot max. 

600 Ft-ra, a 400 Ft-ot 990 Ft-ra.  

 

Beszélgetés 

 

Szásziné Gyıri Éva: Szerintem az elıterjesztésben lévı javasolt gondozási díjak nagyon 

méltányosak. Errıl döntünk, hogy támogatjuk-e, és egy év múlva térjünk vissza erre, mikor 

már látjuk, hogy ez mennyire válik be.  

 

Bognár László: Fokozatosság legyen. 

 

Oláh Klára: Szerintem ne várjunk, szerintem 200 helyett 300, a 300 helyett 450, a 400 helyett 

600 Ft legyen.  

 

Varga Zoltánné: Ha be akarjátok vezetni a gondozási díjat és emelni is szeretnétek, akkor azt 

most tegyétek. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Szavazásra teszem fel a gondozási díj rendeletet, azzal a módosítással, 

hogy a 300, 450, 600 Ft legyen a napi gondozási díj. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

13/2012.(XII.31.) számú rendelete 

a bölcsıdei gondozási díj megállapításáról 

(A rendelet a jegyzıkönyv melléklete) 
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10. Versegi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás felmondása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Pénzügyi és a KOS Bizottság tárgyalta, kérem a véleményüket. 

 

Bognár László: Egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a társulási megállapodás felmondását. 

 

Rehorovszky Gáborné: A Kos Bizottság szintén a társulás felmondását javasolja.  

 

Bereczki Ilona: 2013. január 1-jétıl a pedagógusok fenntartója az állam lesz, tehát a 

pedagógusok bérét az állam fizeti. A technikai dolgozókét Kartal esetében Kartal, Verseg 

esetében az állam. A rezsi költségeket szintén az állam fizeti, tehát nem tudom, hogy miért 

kell felmondani a társulást, mert bennünket 2013-tól anyagilag semmilyen szinten a versegi 

iskola nem érint.  

 

Balogh Zoltánné: Az óvodára vonatkozó társulást mondjuk fel.  

 

Bereczki Ilona: Tehát a versegi iskola már nem fog pénzt elvinni, mert az állam rendezi. Egy 

OM azonosítónk van, egy iskola vagyunk, és a versegi iskola még hozzánk fog tartozni a 

tanév végéig. 2013. szeptember 1-jéig az állam többféleképpen is dönthet, pl., hogy önálló 

iskolaként fogja mőködtetni a versegi iskolát, vagy tagintézményként a mi OM 

azonosítónkkal.  

Bennünket az érinthet hátrányosan, hogy a Köznevelési törvény létszámhatárokhoz köti a 

nevelést, oktatást segítı alkalmazottaknak a létszámát. Nekünk lélektani határ az 500 fı, ha 

Verseg velünk van, akkor mi 500 fı fölött vagyunk, ez befolyásolja a tagintézmény-vezetı, az 

igazgató helyettesek számát, megemeli a rendszergazda számát, az iskolapszichológusét. Ha 

Verseget lecsatolják tılünk és így 500 fıs határt nem fogjuk elérni, akkor nekünk több 

álláshellyel kevesebb fog járni, tehát bennünket hátrányosan érint a társulás felmondása. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A versegi iskola pedagógusai a kartali iskolához tartoznak, 2013. június 30-

ig. Nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, hogy 600-800 ezer Ft-os gázszámlát kelljen 

fizetnünk. 
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A versegi polgármester nem volt hajlandó leülni velünk tárgyalni, nekünk nincs erre 

szükségünk. Nem fog semmi változni, csak mi megszabadulunk a versegi költségektıl. Az 

állam minden pedagógust át vesz, a jelenlegi bérével, senkit nem küld el 2013. június 30-ig.  

Nem hivatalosan tudom azt, hogy január 1-jével az óvodát vissza akarja venni.  

 

Bereczki Ilona: Maradnék az iskolánál, a tankerületi igazgató asszony azt is elmondta, hogy 

vizsgálni fogják a gazdaságosságot, meg fogják nézni Verseget.  

 

Gergely László képviselı megérkezik az ülésre, a Képviselı testület 9 fıvel továbbra is 

határozatképes. 

 

Bereczki Ilona: Ha megvizsgálják a gazdaságosságot, akkor kiderül, hogy a versegi iskola 

fenntartása többe kerül, mint a kartali iskola alsó tagozatáé, meg fogják állapítani, hogy a 30 

gyerekre fenntartanak 5 pedagógust, és valószínő, hogy be fogják csatolni az anyaiskolába és 

majd gondoskodnak az utaztatásról. Mióta ez a társulás megszületett, ezzel csak az iskola járt 

rosszul, nekünk ebbıl plusz jövedelmünk, semmiféle hasznunk nem volt, de problémánk, 

gondunk a mai napig is van. Attól félek, hogyha a testület megszünteti a társulást, akkor 

megint mi járunk rosszul, mert álláshelyektıl fogunk elesni. 

 

Rehorovszky Gáborné: Szerintem ebbe a társulásba már nem lesz beleszólásunk, az egészért a 

KIK lesz a felelıs és ebbe nem szólhatunk bele. A társulás felmondásával pedig 

megszabadulunk az óvodai feladattól.  

 

Bognár László: Ezt Verseg is felmondhatja, kezdeményezheti egyoldalúan.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Verseg kezdeményezte is, mert ık hétfın írják alá a megállapodást. 

Mondod, hogy az iskolának sok problémája volt ezzel, az önkormányzat 60 millió Ft-ért 

pereskedik.  

A szociális étkeztetést is le kellett állítanunk, mert nem fizették, pedig az államtól megkapták 

a pénzt rá.  

2009-ben elfogadták az éves 6 millió Ft különbözet kifizetését, csak nem fizettek ki semmit 

belıle, de még hajlandóság sem volt részükrıl a fizetésre.  
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Tóth Ilkó Mihály: Szavazásra teszem fel, aki a társulási megállapodás felmondásával egyetért, 

kérem, kézfenntartással szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

50/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

a Versegi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodást 2013. január 1-ji hatállyal 

felmondja.  

 

 

 

Egyebek:  

Mihály Zsolt kérelme 

 

Tóth Ilkó Mihály: Felolvasom a kérelmet. (A kérelem a jegyzıkönyv melléklete) 

Beszéltem a Mihály Zsolttal, elmondta, hogy addig nem volt probléma míg az 5 csapatnyi 

gyermek a szüleivel odajárt edzésekre, mérkızésekre, ez mostanra megszőnt. Asztalitenisz 

versenyeket szerveznek, mindent megtesznek, hogy a fenntartsák a büfét, de ez mára már 

nagyon nehéz.  

A KOS Bizottsági ülésen született egy olyan javaslat, hogy áprilisig 50%-kal csökkentsük a 

bérleti díjat. Addigra kiderül, hogy rész veszünk-e a Bozsik programba, mert akkor újra 

elindulhat az élet a pályán.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Mennyi most a bérleti díj? 

 

Tóth Ilkó Mihály: 83.000 Ft, ezt csökkentenénk 50%-kal április 30-ig, ezután pedig a testület 

újra tárgyalja. 
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Szarvas Csaba: Ha nem bérli tovább nekünk akkor is pénzünkbe kerül, mert a főteni kell, 

tehát akkor ráfizetés lenne. 

 

Peterson János: A rezsit ı fizeti? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Igen. 

 

Peterson János: Annak idején mikor ezt az összeget megállapítottuk, akkor még más világ 

volt.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Mindig kitalál valamit, volt, hogy a gyerekek pókerezni mentek, 

pingpong bajnokság volt, azt a hiányt pótolja, amit mi nem tudunk megadni a fiataloknak.  

 

Kalcsó Tibor: A futball teljesen megszőnt a faluban 2006-tól, már nincs focipálya, minden fa 

ki van vágva. 

Annak idején olyan bérleti díj lett megállapítva, ami ahhoz lett viszonyítva, de nem 

gondolom, hogy 50%-ot kell csökkenteni.  

 

Rehorovszky Gáborné: Téli idıszakban szinte semmi nincs ott. Bízzunk abba, hogy április 

30-a után a Sanyiéknak is elindulnak az edzések a pályán.  

 

Kalcsó Tibor: A Kratofil Sanyinak tudod mi keresnivalója lenne Kartalon? 

 

Rehorovszky Gáborné: A Sanyi már óvodától kezdve csinálja ezt a sportot. 

 

Kalcsó Tibor: Ennél nagyobb szélhámossal Kartalon még nem találkoztam. 

 

Rehorovszky Gáborné: Ne mondjad már, gyere el és nézd meg, hogy hány helyen csinál focit. 

Nem vagy az iskolában és nem látsz bele a dolgokba.  

 

Kalcsó Tibor: A futball csapatnál ott voltam, mint egyik segítıjük, megye egybe 

felkerülhettünk volna, ha ık nem sumákolnak, pont ı volt a kezdeményezı. 

 

Rehorovszky Gáborné: Diákolimpiákon vesznek részt. 
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Tóth Ilkó Mihály: Jelenleg 6 gyerekcsapat van, az óvodával kezdve. Egy focicsapatunk 

Aszódra van kölcsönadva, mert így Aszód pályázott és nyert 24 millió Ft-ot.  

Van arra lehetıség, hogy a megye támogassa a kartali sportéletet, és a sportpályát helyre 

hozzuk. 

 

Kalcsó Tibor: Mibıl hozod helyre a pályát? Meg lett permetezve a pálya? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Nem permeteztük, hanem kézzel szedték ki. 

 

Kalcsó Tibor: Az egyenlı a nullával. A szakmai hozzáértés ezen a szinten van nálunk. 

 

Peterson János: Tibi, miért nem mentél oda? 

 

Kalcsó Tibor: Ha elmondom, hogy mit kellene csinálni, és nem azt csinálják, akkor minek. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A pálya szélérıl könnyő beszélni. Te valóban mondtad a permetezést.  

Tibi a Képviselı-testületnek egy tagja vagy, mondhattad volna, hogy menjünk, csináljuk, én 

mentem volna. 

Az alpolgármester úr másképpen szervezte, így is elértek egy eredményt.  

A Száraz Árpi és a Lados Józsi megígérte, hogy megfelelı tızeges talajjal feltöltik a pályát, 

majd lehengerelik. A mezıgazdasági boltból pedig 10 kg főmagot kaptunk, amit tavasszal 

fogunk elültetni. Elsı körben így próbáljuk a pályát rendbe tenni.  

Ha lesz lehetıségünk pályázni, akkor természetesen pályázunk. 

 

Kalcsó Tibor: Ide kellett volna jönnöm és mondani a polgármesternek, hogy menjünk a TSZ-

be. A polgármester kiadta az alpolgármesternek a munkát, én mondtam, hogy az birkaság, 

mert a kézi szedésnél a gyökér beszakad és ugyanúgy ki fog hajtani. Ha le lett volna 

permetezve, azt a permet mennyiséget én is biztosítottam volna hozzá, csak a permetezıt 

kellett volna elkérni és lepermeteztem volna. Nem azért kapom a pénzt, mind a ketten 

kapjátok a tisztességes fizetést, nagyságrenddel többet, mint én.  

 

Gergely László: Éppen nem, úgy ahogyan te sem. 
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Kalcsó Tibor: Ez a dolgod, neked volt kiadva, én elmentem volna veled az Urbán Imréhez, és 

vegyszert is adtam volna, egy óra alatt kész lett volna. 

 

Peterson János: Nagyon rossz állapotban van a pálya?  

 

Kalcsó Tibor: Olyan göröngyös, hogy kitörik a bokád. 

Azért említettem meg, hogy szívesen segítek, de ne én menjek már oda hozzád, hogy gyere 

már és csináljuk, ha szólt volna valaki elmentem volna.  

 

Peterson János: Mindenki a másikra várt. 

 

Kalcsó Tibor: Milyen másikra, egyet ne felejtsél el, van polgármester és egy alpolgármester. 

Ha akarja csinálni, akkor szól és megyünk, csináljuk. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Elég furcsa felfogásnak tartom a te elképzelésedet, akkor a karbantartási 

munkákat is nekem kell csinálni, mert én vagyok Kartal polgármestere. 

Amit meg tudok oldani, azt saját magam megoldom, és nem kérek segítséget. A 

mezıgazdasághoz nem értek, nem is akarok beleszólni.  

Tavasszal akkor megyek veled az Urbán Imréhez… 

 

Kalcsó Tibor: Ha nekem mondja valaki, hogy ezt permetezzem le, oldjam meg, meg lenne 

oldva, nem kell hozzá senki. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Tibi, az lenne a kérésem, hogy tavasszal permetezd le.  

 

Bognár László: A szakmaiságról szólnék, a Kratofil Sanyi olyan szakmai mőhelyt teremtett itt 

Kartalon a Foci suli keretében, hogy egy fél osztályra való gyereket hozott Erdıkürtrıl, 

Vanyarcról, Versegrıl, Aszódról. Olyan szakmai színvonalon csinálja, hogy a szülıket 

meggyızte, hogy a további fejlıdés érdekében Kartalra írassák be a gyereküket. Ha most ezt 

beszorozzuk a fejkvótával, hogy mennyit szerzett a falunak, akkor ez egy nagyon szép összeg. 

A másik pedig, hogy szeretnek odajárni a gyerekek, nagyon sok versenyre viszi ıket, a héten 

Kistérségi foci volt a csarnokban. 
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A kisebbik fiam elég duci volt, négy éve jár focizni folyamatosan, és ısszel Ikladon ı lett a 

torna legjobb kapusa. Testileg, lelkileg, szellemileg, akarati tényezı téren is rengeteget 

fejlıdtek a gyerekek. 

 

Rehorovszky Gáborné: Elhamarkodott véleményt nem kell mondani Tibi, nekem is ez a 

véleményem.  

 

Gergely László: A mostani nyár nagyon száraz volt, három szakember megnézte, hogy azt a 

pályát érdemes-e permetezni, csak a port tudtuk volna permetezni. Azt javasolták, hogy 

várjuk meg, hogy sarjadjon a fő. Mikor locsoltuk, akkor kezdett a fő nıni, és akkor szedtük ki 

az idegen füvet, semmi más nem történt.  

Az októberi két mérkızésre meg lett hengerezve a pálya. Száraz Zoltán 30 m2 gyeptéglát 

adott, a fölsı kapuhoz lett letéve, arra is úgy lett víz hordva, hogy nedvesen legyen tartva, de 

ez már rendben van. Tehát foglalkoztunk vele, és fogunk is foglalkozni vele a 

lehetıségeinkhez mérten. Egyébként oda kell menni, meg kell nézni, mert ennél az asztalnál 

ezt nem lehet látni. 

 

Beszélgetés 

 

Gergely László: És nem tönkre tettük a futballt, hanem most kezdıdik valami el.  

 

Kalcsó Tibor: 2006-ban, 2007-ben, én nem mostanról beszéltem, megszőnt a sportélet. 

 

Bognár László: 2001-ben nem indult a csapat, mikor megnyerte a megye kettıt, és ısszel már 

nem indult a 2001/2002-es bajnokságban. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Megint a múlton lovagolunk, azt tudomásul kell venni, ha valami 

egyszer leépül, azt nagyon nehéz visszaépíteni. Sanyi próbálkozik, jól csinálja, hagy csinálja. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Mi meg segítünk neki. 

 

Oláh Klára: Én javaslom az 50%-os csökkentést. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
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SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

51/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

Mihály Zsolt kérelmére a Sportbüfé bérleti díját 2013. április 30-ig 50%-kal csökkenti.  

 

 

 

Nyugdíjasok karácsonyi csomagja 

 

Tóth Ilkó Mihály: Meg kell néznünk, hogy a Szociális Bizottságnak ténylegesen maradt-e 

pénze, mert mindig ebbıl a pénzbıl vásároltunk. 

100 csomagot kaptunk a Donnert cégtıl, ebbıl 50-et az apát úrnak adtam, amit vasárnap fog a 

kartali gyerekek között szétosztani a templomban.  

Megnézzük, hogy mennyi nyugdíjas van, akinek tudnánk adni csomagot. 

 

Rehorovszky Gáborné: Abban egyeztünk meg, hogy 70 évre emeljük a korhatárt. 

 

Volentér Tiborné: Meg tudom mondani: 70 év felettiek 499-en vannak, 75 év felettiek 292-en, 

a 80 év felettiek 130-an. 

 

Beszélgetés 

 

Rehorovszky Gáborné: Tavaly nem adtunk, csak tavaly elıtt. 

 

Kalcsó Tibor: Tavaly nem volt, szerintem idén se adjunk. 

 

Oláh Klára: Volt olyan, hogy vittem a csomagot, és a másik házból kérdezték, hogy ide nem 

hozol, nagyon kellemetlen volt. 
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Beszélgetés 

 

Varga Zoltánné: Az ÖNHIKI pályázat eredményét december 15-én hozzák nyilvánosságra, és 

akkor fogják a pénzt is utalni.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Térjünk vissza erre december 15-e után, még akkor sem lesz késı. 

 

 

Közmeghallgatás  

 

Tóth Ilkó Mihály: A közmeghallgatás idıpontjának a december 17-i idıpontot javaslom.  

 

Bognár László: Sajnos ez az idıpont nekem nem jó. 

 

Beszélgetés 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az idıpont egyeztetés után szavazásra teszem fel, hogy a közmeghallgatást 

december 20-án 17 órakor tartjuk, aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

52/2012.(XII.06.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

a közmeghallgatást 2012. december 20-án 17 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal 

nagytermében. 

A közmeghallgatás napirendje:  

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi munkájáról 
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Tóth Ilkó Mihály: A 24 hektárral kapcsolatosan szeretnék pár szót mondani. Újra 

megkerestem a Péter Mihály urat, aki kérte, hogy az ügyvédünk vegye fel vele a kapcsolatot. 

Elképzelhetı egy reális árra visszavinni, a többit pedig az állam visszaadja. Az ügyvédünk 

szerint törvénytelen, mert csak egy évig van. A Péter Mihály azt mondta, hogy ha az NFA 

részérıl azt meg lehetett csinálni, hogy 20 év múlva bontott fel egy hasonló szerzıdést, akkor 

van esélyünk.  

 

 

A másik, amirıl tájékoztatlak benneteket az a vadászati jog haszonbérleti díjának a kifizetése. 

A tulajdonosi közösség dönt arról, hogy a 30 hektár alatti területtel rendelkezık által befizetett 

összeggel mi történik, mire használja fel. Azok önkormányzatok jegyzıi vesznek részt 

szavazati joggal, akik a vadásztársaság területéhez tartoznak. Beszéltem a vadásztársaság 

elnökével, Kocsonya Lászlóval, elmondta, hogy tavasszal lesz ülés. 30 napra ki kell 

függeszteni, csak tulajdoni lappal lehet kérni ezt az összeget. Sajnos nagyon kis összegrıl van 

szó, a tulajdoni lap is többe kerül. A tulajdonosi közösség megszavazhatja, hogy közösségi 

célra használják fel ezt az összeget, pl. földutak javításra. Önkormányzati célra, vagy 

alapítványnak nem adhatja oda, errıl törvény rendelkezik. 

 

Kalcsó Tibor: Tulajdoni közösség gyakorlatilag nem létezik. A jegyzı asszony össze fogja 

hívni ıket? 

 

Tóth Ilkó Mihály: A tulajdonosi közösség, az a földtulajdonosok közössége.  

 

Kalcsó Tibor: A vadásztársaság bérleti díjat fizet. Amit én befizetek tagdíjat a 

vadásztársaságnál és még az a harminc valahány ember, azt befizetik, kifizetik a használt 

területre, visszaosztva a tulajdonosoknak. A 30 hektár alattiak fölött a jegyzı rendelkezik. 

 

Balogh Zoltánné: A földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti vagy többlethasználati 

díj részének felhasználásáról a tulajdonosi közösség határozata rendelkezhet. Tehát én hiába 

képviselem a 30 hektár alatti földtulajdonosokat, nekem 1 szavazati jogom van ebben a 

tulajdonosi közösségben. 

 

Kalcsó Tibor: Akkor össze kellene hívnod, választanak maguk között vezetıt, és majd 

döntenek, ahogy döntenek. Én nem hívhatom össze. 
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Balogh Zoltánné: Én sem hívhatom össze. 

 

Kalcsó Tibor: Miért nem hívhatnád össze?  

 

Balogh Zoltánné: Azért, mert, ha van ilyen tulajdonosi közösségi győlés, ha a 30 hektár alatti 

földtulajdonosok megbíznak egy közös képviselıt, akkor én már rögtön nem vagyok ott.  

 

Kalcsó Tibor: És megbíztak valakit? 

 

Balogh Zoltánné: Valószínő, mert engem már nagyon régen nem hívnak. Egy idıben 

rendszeresen tartották.  

Egyébként én csak a tulajdonosi közösség ülésen képviselem, nekem nincs általános 

képviseleti jogom. 

 

Kalcsó Tibor: A befizetett pénz évek óta győlik egy bankszámlán.  

 

Tóth Ilkó Mihály: A tiétekkel együtt. 

 

Kalcsó Tibor: A miénkkel nem, mert mi jó néhány évben felvettük. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A tulajdonosi közösségbe a 30 hektár alatti és fölötti földtulajdonnal 

rendelkezık is bele tartoznak. Ha a 30 feletti tulajdonos azt mondja, hogy felveszi a pénzt, a 

30 alattiak által befizetett összeget pedig nem hajlandó odaadni az önkormányzatnak, vagy 

másnak, tehát nem juthatunk hozzá.  

 

Kalcsó Tibor: De ı felvehetné, úgy hogy hozza a bizonylatait. 

 

Gergely László: Lemondó nyilatkozat kell hozzá. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Elıször ki kell függeszteni 30 napra és tulajdoni lapot kell hozni, ami 6000 

Ft-ba kerül.  



26 2

A vadásztársaság elnöke elmondta, hogy a tulajdonosi közösséget tavasszal fogják összehívni, 

és a jegyzıt is meghívják. Itt fogja eldönteni a tulajdonosi közösség, hogy milyen célra lesz 

felhasználva a meglévı összeg. 

 

 

Szarvas Csaba: Kérem a testület tagjait, hogy nézzék meg a MotoCross pályához készült 

látványtervet.  

 

 

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselık és a vendégek részvételét és 

a testületi ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

  Tóth Ilkó Mihály  Balogh Zoltánné 

  polgármester  jegyzı 

 

 

 

 

  Bognár László  Szásziné Gyıri Éva 

  jkv. hitelesítı  jkv. hitelesítı  


