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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 20-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 9 megjelent fıvel 

határozatképes.  

Kéri, hogy napirendi pontként tárgyalják a hó eltakarításra érkezett ajánlatokat. 

 

A Képviselı-testület 9 igen egyhangú szavazattal a kiegészített napirendi pontokat elfogadja. 

 

Jegyzıkönyv hitelesítınek Rehorovszky Gáborné és Gergely László képviselıket választja. 

 

 

1. A bölcsıde gondozási díjáról szóló 13/2012.(XII. 31.) számú rendelet módosítása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Mindenki megkapta Czakóné Szarvas Évi bölcsıdevezetı kérelmét. 

Számunkra az a legfontosabb, hogy a 48 férıhelyes bölcsıde teljes létszámmal mőködjön. 

Nem szeretnénk a szülıket magas gondozási díjjal elriasztani, mert emellett étkezési díjat is 

kell fizetniük. 

 

Czakóné Szarvas Éva: Közel 8.000 Ft az étkezés, ha a gyermek egész hónapban jár a 

bölcsıdébe, 359 Ft/nap. 

 

Peterson János: Ezért kap egy szolgáltatást, otthon is enni kell.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Feltételezzük, hogy nem azok a családok gyerekei kerülnek be a 

bölcsıdébe, akik nagyon jó anyagi körülmények között vannak, hanem akinek muszáj, hogy 

elmenjen a másik szülı is dolgozni. Ha a családban több gyerek is van, akkor összeadódik a 

kiadás, ez legyen szem elıtt tartva mikor döntésre kerül a sor.  

Én azt is el tudom képzelni, hogy két ütemben emeljünk gondozási díjat.  
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Szásziné Gyıri Éva: Sávosan vezettük be, tehát az anyagi körülményekre figyelemmel 

voltunk, a 25%-ot nem lépheti túl.  

A másik, hogy megkérdeztem Aszódon miket kell vinni a bölcsıdébe, ott mindent visznek, 

kérdezem, hogy nálunk? 

 

Rehorovszky Gáborné: Le van írva, hogy itt is a pelenka, a popsi törlı stb. mindenben 

segítenek a szülık. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Hány felnıttre hány gyerek jut? 

 

Czakóné Szarvas Éva: A törvényben meghatározottat nem léphetjük túl. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Én az iskolában sokat hallottam, hogy ha ez vagy az nem így lesz, akkor 

elviszik a gyerekeket az iskolából. Azt gondolom, hogy a szülı elsıdlegesen a szakmai 

munka alapján dönt. Véleményem szerint nagyon magas színvonalon mőködik a bölcsıde, 

nem feltételezném, hogy 100 Ft differencia miatt innen gyerekeket vinnének el.  

 

Rehorovszky Gáborné: A kimutatásban láthatjuk, hogy a környezı települések között 

kartaliaké a legmagasabb a díj. Miért ne vinné a szülı át Aszódra, ahol kevesebbet kell 

fizetni? Maradhattunk volna az eredetinél (100 Ft, 200 Ft, 300 Ft-nál) és megláttuk volna 

hogyan alakul a fizetés. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Azzal van bajom, hogy hoztunk egy döntést és megint felülbíráljuk. 

 

Kalcsó Tibor: Egy fı gyerek mennyibe van nekünk? Mennyit kapunk az államtól? 

 

Tóth Ilkó Mihály: 500.000 Ft-ot. 

 

Kalcsó Tibor: Nekünk mennyi a kiadásunk? Mennyi a veszteség? 

 

Czakóné Szarvas Éva: 1.160 Ft/nap. 

 

Oláh Klára: 10-11 millió Ft egy évben a veszteségünk, ha nem számítunk napi díjat.  
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Kalcsó Tibor: Mennél többen vannak annál jobban generáljuk a veszteséget. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Az a baj, hogy 40 gyerek van a bölcsıdében és 20-ra tudjuk 

megigényelni a normatívát. Azt hogyan lehetne elérni, hogy a 40 gyerek rendszeresen járjon 

és mind a 40 gyerekre megigényelnénk a normatívát. 

 

Kalcsó Tibor: A legmagasabb díj, amit fizetni kell 12.000 Ft, de itt már 110.000 Ft az egy fıre 

esı jövedelem, nem hiszem, hogy ne érje meg valakinek, hogy ilyen magas színvonalú 

bölcsıdébe beadja a gyerekét. Szerintem a bölcsıdébe járók 1/3-a után nem is kell fizetni, 

mert szociálisan rászorult. 

 

Oláh Klára: Nem tartom szerencsésnek, hogy összehasonlítjuk a környezı településekkel, 

mert pl. Gödöllınek nagyon nagy a helyi adója, tehát nekik van pénzük, Turának nincsen 

hitele, Aszód lényegesen jobb helyzetben van mi. Vácon a gondozási díj egységesen 350 

Ft/nap. Elgondolkoztam az egységes díjazás elınyén: akik nem fizetısek, azoknak nem kell 

jövedelemigazolást benyújtani, a fizetıseknek pedig nem kell sávosan nézni, mindenkinek 

átláthatóbb lenne.  

Ha egy családban 3 fıvel számolok, apa, anya 1 gyerek, és az 57.100 Ft egy fıre 

esıjövedelmet nézem, akkor 300 Ft-os napi díjat annak kell fizetni, ha az apuka, anyuka 

173.000 Ft-ot keres bruttóban.  

39 gyerek van, abból 14 nem fizet, 25 fı a fizetıs, ebbıl 1-2 lesz, akinek az összjövedelme a 

342.000 nettó lesz. Tehát azt lehet mondani, hogy a 600 Ft-os napi díj, a legmagasabb sávban 

határoztunk meg, az elenyészı, az se javítani, se rontani nem fog a költségvetésünkön.  

A legtöbb szülı az 57.100-82.500 Ft közötti jövedelem sávba fog beleesni. Nekünk az a 

lényeges, hogy ezek az emberek mennyi napi gondozási díjat fizessenek.  

Ha a legmagasabbat nézem, akkor is éves szinten minimálisan 10 millió Ft veszteségünk lesz.  

Tehát ha egy 2-3 fıs családot nézünk 173.000-200.000 Ft-os nettó fizetéssel, a 6.300 Ft-ot 

tudja teljesíteni vagy sem? Ez 2.000 Ft-tal több, mint Aszód költségtérítése. Kérdezem, hogy 

havi 2.000 Ft miatt elviszik Aszódra? Az utazás többe kerül.  

Ha úgy nézem, mint családanya, akinek be kell osztani a jövedelmet, akkor azt mondom, 

hogy csökkentsük. Ha úgy nézem, mint képviselı, és képviselni kell a bölcsıde érdekeit, az 

ottani gyerekekét, szülıkét, de képviselni kell Kartal költségvetését, akkor azt mondom, hogy 

maradjon ez a napi díj.  



4 4

Határozzunk meg egy egységes díjat, vagy minimálisan csökkentsük a 300 Ft-ot. Ha 

belegondolunk, hogy amennyibe 1 gyermek kerül az önkormányzatnak napi szinten, akkor ez 

a 300 Ft optimális. Ha úgy gondoljátok, csökkenthetjük, de az eredetileg beadott 100 Ft-ot én 

nagyon kevésnek tartom. 

 

Peterson János: Ez a napi 300 Ft nem fog minket kihúzni a csávából. Ma hányan voltak a 

bölcsıdébe? 

 

Czakóné Szarvas Éva: 29-en. 

 

Peterson János: És 11-en vagytok? 

 

Czakóné Szarvas Éva: 10-en vagyunk. 

 

Peterson János: A gyermekek gondozását kevesebb létszámmal is meg lehetne oldani? 

 

Czakóné Szarvas Éva: Nem, most kettıvel kevesebben vagyunk.  

 

Tóth Ilkó Mihály: A pályázati kiírásban benne van, hogy 40 fıre 13 fı kötelezı, és ebbıl 2 fı 

konyhás.  

 

Peterson János: Sokszor kérdezik, hogy a 20 gyerekre miért van 11 gondozó, és hogy ezért 

kerül ennyibe. 

Ezek szerint nem tudunk mit tenni. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az 1 éves gyerek egész napos elfoglaltságot igényel, folyamatosan a 

gondozónı körül vannak. Nem csökkenthetjük a létszámot, egy csoportba 2 gondozónı van. 

 

Czakóné Szarvas Éva: A gyerekek teljesen önállótlanok, etetni, itatni, pelenkázni, öltöztetni 

kell ıket. 

 

Beszélgetés 
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Szásziné Gyıri Éva: Ahol a gyerekre is 57.000 Ft esik, az nem fizet, viszont, ahol a gyerekre 

is 82.500 Ft ott abból fizet 6.300 Ft-ot plusz az étkezést. Tehát a gyerekre esı 82.500 Ft-jából 

fizeti be.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Ha a Klári számolását nézzük, hogy 80.000 Ft/fı, ki az, aki 240.000 Ft-ot 

keres? 

 

Szásziné Gyıri Éva: Ha a saját bérünket osztom, akkor én 6.300 Ft-ot fizetnék, ez egy 

jelentéktelen összeg.  

 

Czakóné Szarvas Éva: Ehhez jön még az étkezési díj. 

 

Szarvas Csaba: Az étkezést ne számoljuk, otthon is enni kellene. 

 

Czakóné Szarvas Éva: Azt kell figyelembe venni, hogy havonta 15.000 Ft-ot fizet. 

 

Peterson János: Adunk valamit, amiért fizetnek.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Az étkezésre, amit befizet az kevés, mert azon felül az állam leutal 500.000 

Ft-ot.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Az a baj, hogy nagyon kevés gyerekre tudjuk az állami normatívát 

megigényelni.  

 

Tóth Ilkó Mihály: A bölcsıdés gyerek nagyon sokat beteg, és a bölcsıdében töltött napokra 

tudjuk a normatívát megigényelni.  

Kartalon igény volt a bölcsıdére, tehát próbáljuk a napi díjat úgy meghatározni, hogy 

továbbra is igény legyen rá.  

 

Bognár László: Az egységes díjra szeretnék reagálni: a díjkategóriával, amit a múltkor 

elfogadtunk, azzal többé-kevésbé egyetértek, viszont a sávrendszerrel is, a sávrendszert 

tartsuk meg, még akkor is, ha a jövedelem igazolás és annak a regisztrációja munkát jelent.  
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Oláh Klára: Eredetileg a 100, 200, 300 Ft lett volna a napi gondozási díj a jövedelem 

határoktól függıen. Nekünk Aszóddal kell számolnunk, ı a konkurens.  

Az egységes díjazást azért mondtam, mert Laci említette, hogy jövedelem sáv nélkül egy 

egységeset határozzunk meg, nem igazságos. Azt is nézni kell, hogy nagyon sokan nem 

annyit keresnek, mint amennyit bevallanak.  

 

Bognár László: Egyetértek, ezt már a múltkor is megbeszéltük. 

 

Oláh Klára: Ha sávosan lesz, akkor be kell nyújtani a jövedelemigazolást, ezzel több feladat 

is lesz. 25 fırıl beszélünk és 50-100-150 Ft-os eltérések lesznek a jövedelem sáv miatt, nem 

tudom, hogy ezért érdemes-e, hiszen így is a 10 milliós veszteségünk meg lesz, és még 

egyszer mondom, hogy a 25 fıbıl nem mindenkinél a tényleges nettót fogjuk látni.  

Én azt mondom, hogy Vác példáját követve, mi is egységesen szabjunk ki egy összeget, ami 

megközelíti az Aszódét, így egyszerőbb lesz a befektetett munkaerı, nem kell a 

jövedelemigazolást benyújtani, a 14 fı, aki ingyenes, az úgyis ingyenes marad.  

 

Szarvas Csaba: 57.000 Ft/fı jövedelmet senki nem fog elérni, akkor ne fizettessünk, 

maradjon ingyenes. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Klárival értek egyet, akkor nem kell jövedelemigazolás, hanem 

mindenkinek egységes, pl. 350 Ft/nap.  

 

Peterson János: A 350 Ft még rosszabb, mint amit már megszavaztunk. Javaslom, hogy ne 

legyen sávrendszer és egységesen 250 Ft/nap a gondozási díj. 

 

Varga Zoltánné: Az 57.000 Ft-os egy fıre esı nettó jövedelem pl. két 100.000 Ft-os nettó 

fizetésbıl plusz a családi pótlékból jön ki. Én még azt is megkérdezem, hogy az 57.000 Ft ki 

fog beleesni.  

Az állam 494.000 Ft-ot fizet, ha gyerek 252 napot a bölcsıdében tölt, tehát a hétvégék és az 

ünnepek kivételével mindig. Ha visszaosztom, akkor 480 Ft-ot fizet naponta, ha ott van a 

gyerek.  

 

Peterson János: Meg tudjuk nézni, hogy 250 Ft/nap napi díjjal mennyi bevétele lenne az 

önkormányzatnak? 
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Varga Zoltánné: Kb. 1.4 millió Ft. 

Ha a szülıket nézzük, ık mindenképpen mérlegelnek, hogy megéri-e elmenni dolgozni, és a 

bölcsıdébe adni a gyereket. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Szakmailag többet tud nyújtani a bölcsıde, mivel kb. 3 gyerek jut egy 

gondozóra. Nem hiszem, hogy 100 Ft-ért elviszi a gyerekét, nem hiszem, hogy a pénzen 

múlik.  

 

Gergely László: Ha ismernénk a jövı évi költségvetésünket, akkor könnyebb volna a 

döntésünk, hogy hol húzzuk meg a határt. Én a sávos megoldást tudom elképzelni, bár 

bevétel szempontjából az egységes volna a célszerőbb, több bevételt hozna. 

 

Peterson János: Több bevételt hozna és igazságos lenne.  

 

Oláh Klára: Azért lenne igazságosabb, mert miért büntetjük azokat a szülıket, akik pl. 10.000 

Ft-tal többet keresnek, lehet, hogy, csak azért mert két állása van. Ugyanazt a szolgáltatást 

veszi igénybe az egyik gyerek, mint a másik.  

 

Peterson János: A szolgáltatás ugyanaz minden szülınek, gyereknek.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Többször találkoztunk már olyannal, hogy pár Ft-tal lépi túl a bizonyos 

határt és nem jogosult a kedvezményre, a segélyre. Azzal értek egyet, hogy ugyanazért a 

szolgáltatásért, ugyanannyit fizessen mindenki. 

 

Szásziné Gyıri Éva: A pedagógus béreknél is ugyanazt a munkát végzi minden pedagógus, 

mégis háromévente sávot ugrik, tehát nagyon sok helyen mőködik a sávos beosztás. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A bérek végzettség és korfüggı. 

 

Peterson János: A bölcsıde vezetıjét kérdezem, hogy mit szól ehhez? 

 

Czakóné Szarvas Éva: Javaslom az egységes napi díj bevezetését, és a 250 Ft elfogadható 

lenne. 
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Beszélgetés 

 

Oláh Klára: Én a 300 Ft-ot javaslom egységesen.  

 

Rehorovszky Gáborné: Nem értek egyet a 300 Ft-tal, egy fél év múlva vizsgáljuk felül.  

 

Gergely László: Ha visszavonulót kell fújni az rosszabb, mintha megyünk elıre és látjuk, 

hogy nincsen létszám csökkenés. Az 50 Ft-os eltérést még késıbb megléphetjük, mert látjuk, 

hogy nem volt elvándorlás. A bevételkülönbség elég csekély, tehát nem számokhoz 

ragaszkodom, hanem, hogy a fokozatosság elvét tartsuk be. 

 

Szásziné Gyıri Éva: A 6.300 Ft arra vonatkozik, ha minden nap a bölcsıdében van, akkor 

ettıl kevesebb lesz, mert a kicsi gyerek sokat beteg. 

 

Czakóné Szarvas Éva: Gondozási díjat minden napra fizetni kell, akkor is, ha nincs ott a 

gyerek.  

Javaslom, hogy a rendeletben az is legyen benne, hogy a nyári szünet idejére ne kelljen 

gondozási díjat fizetni.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Akinek ingyen lenne, annak az egységes díj bevezetése után is ingyenes? 

 

Czakóné Szarvas Éva: A rendszeres gyermekvédelmei ellátásban részesülık 39.900 Ft-ig nem 

fizetnek, e felett már mindenki.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Hosszas tárgyalás után szavazásra teszem fel a bölcsıde gondozási díjának 

módosítását, aki az egységes 250 Ft/fı gondozási díjjal, és azzal, hogy a nyári szünetben, 

mikor nincs szolgáltatás, ne kérjünk díjat, egyetért, kérem, szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

14/2012.(XII.31.) számú rendelete 

a bölcsıdei gondozási díjáról szóló 13/2012.(XII. 31.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzıkönyv melléklete) 

 

 

 

 

2. Szemétszállítási díj megállapítása a 2013-as évre 

   Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az állam nem adott lehetıséget a szolgáltatóknak, hogy kialakítsák a 

hulladékszállítással kapcsolatos árat, mert a végrehajtási utasítás nem jelent meg. Az AVE 

vezetısége kéri, hogy a szolgáltatási díj legalább annyi legyen, mint a Zöld Hídé. A Zöld Híd 

sem emelhet, tehát 29.600 Ft 120 l-es kukára vonatkoztatva. 

Január 1-jével az Energia Hivatal fogja meghatározni az árakat. Javaslom, hogy az átmeneti 

idıszakra 29.600. Ft/120l kuka/év árat határozzuk meg.  

 

Kalcsó Tibor: Ebben az évben mennyi volt? 

 

Tóth Ilkó Mihály: 27.800 Ft. 

 

Szarvas Csaba: Ha változik az összeg, akkor is ki kell fizetni ezt az összeget egész évre? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Január 1-jétıl az Energia Hivatal lesz az ármeghatározó. 

 

Szarvas Csaba: Jó, de az AVE-nak mennyit kell fizetnünk? 

 

Balogh Zoltánné: Részarányosan kell majd fizetni.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Aki egyetért a 29.600 Ft-tal, kérem, kézfenntartással szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: 
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Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

15/2012.(XII.31.) KT. Rendelete  

a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladék győjtésével, kezelésével 

összefüggı tevékenységrıl szóló 11/1997.(IV.11.) Kt. Rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzıkönyv melléklete) 

 

 

 

3. Hó eltakarításra érkezett ajánlatok  

   Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Két ajánlat érkezett, a Langa Gáboré, amely 6000 Ft +ÁFA/óra és az MGT 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely szintén 6000 Ft +ÁFA/óra. 

Az MGT Kft. ajánlata tartalmazza továbbá a gépi só szórás és a só árát is, amely kerékpárút 

takarításához szükséges. 

 

Amennyiben nincs kérdés, szavazásra teszem fel a két ajánlat elfogadását. 

 

SZAVAZÁS 

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

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

54/2012.(XII.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

elfogadja az MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gépi hó eltakarításra, gépi só szórásra és a 

só árára, valamint Langa Gábor hó eltakarításra vonatkozó ajánlatát és megrendeli tılük 2013. 

január 1. és december 31. között a hó eltakarítást az önkormányzat tulajdonában álló utakról 

6000 Ft/óra áron. 

A kerékpárút gépi só szórását is megrendeli az MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-tıl 

6000 Ft/óra munkadíj és 3000 Ft/q. 

Felhatalmazza a polgármestert szerzıdés aláírásra. 
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Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselık részvételét a rendkívüli ülést 

bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  Tóth Ilkó Mihály  Balogh Zoltánné 

  polgármester  jegyzı 

 

 

 

 

  Rehorovszky Gáborné Gergely László 

  jkv. hitelesítı  jkv. hitelesítı  


