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Dr. Bonyhády Elemér elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Bizottság 4 tagja az ülésen jelen van.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri a napirendi pontok elfogadását.
Ezt követően a Bizottság a napirendi pontokat 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Folyószámlahitel felvétele
1. Folyószámlahitel felvétele
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság
tagjaival az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri, hogy a kiosztott papíron lévő táblázatot soronként
beszéljék meg. Tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy a költségvetéssel együtt igyekeztek mindent
átnézni, hogy hogyan lehet megoldani a jelenlegi anyagi gondokat. Az előterjesztésben is benne
volt, hogy az óvodai normatíva támogatás visszavonásra került, így az óvodában három
csoportból csak két csoportot tudnak fenntartani, így két óvodapedagógust érintene és egy dajkát
a létszámcsökkentés. A három csoportot később még vissza lehet állítani, hogy ha megfelelő lesz
a gyerekek létszáma. A Polgármesteri Hivatalban egy fő leépítése és annak járulékai. Polgármester
asszony felajánlja, hogy az ő költségtérítése visszavonásra kerüljön. Házi segítségnyújtásnál
átnézték az órák számát és a hozzá tartozó megbízási díjakat és a költségtérítés összegét. Jegyző
asszony javasolta, hogy a két hivatal működtetése költséges ezért vonják össze és a Kisfaludy utcai
épületet pedig adják ki bérbe. A KMB és a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat kerülhetne egy
helyiségbe, hiszen nincsenek minden nap csak a hét bizonyos napjain, így nem zavarnák egymás
munkáját. Ezen kívül még van két helyiség, amit ki lehetne adni. Az egyik helyiség ügyében
megkereste a Postát és ajánlatot tett a Posta áthelyezésére, amelyben a Váci Posta vezetője volt a
segítségére. A Postával kötött szerződést nem véglegesnek szeretnék, csak ideiglenesre, mivel
természetesen a cél továbbra is az, hogy a hivatalt pályázati támogatásból bővítsük, a 2014-2020
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közötti időszakban megnyíló forrásokból. Felhatalmazást kér, hogy a Postával tárgyalhasson
bérbe adásról és a bérleti díjról és, hogy milyen tájékoztatásokat közölhet a Posta képviselőivel. Ki
kellene használni, hogy az utóbbi időben a Postán több alkalommal is munkavédelmi ellenőrzés
volt és sok mindent előírtak, kötelezték a Postát légkondicionált, mosdós mobilhelyiség
kialakítására, így a Posta most nagyobb hajlandóságot mutathat az ajánlat elfogadására, mint
máskor. Az óvodában, ha csak két csoport lesz, ott is felszabadul egy helyiség, amit télen fűteni
kell, hogy az épületben ne keletkezzen kár. Ebben az ügyben is felhatalmazást kér a Képviselőtestülettől, hogy a bölcsődét ki lehessen alakítani, működtetni. A bölcsődére nagyobb normatívát
lehet kapni. Ennek kapcsán a szülőktől kell tájékoztatást kapni, hogy hányan vennék igénybe, és
meg kell nézni, hogy akik igénybe veszik, azokra a szülőkre mennyit lehet terhelni. Megköszöni a
jegyző asszony és a pénzügyesek munkáját. Ismerteti a kiküldött számítási anyagot.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy ebben az évben három hónap vagy egy hónap
megtakarítás várható. Melyik az igaz?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszol, hogy egy hónap megtakarítás várható
pénzforgalmi szemléletben.
Dr. Bonyhády Elemér elnök reagál, hogy a polgármester asszony három hónapot mondott
ezért kérdezett rá, hogy akkor véletlenül mondta vagy tudatosan.
Dr. Császár Károlyné polgármester helyesbít, hogy még nem tudta elmondani, hozzátenni,
hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésénél két hónap felmentési idő van, ezért van azaz
egy hónap, mivel költségek, járulékok és bérszámfejtés szempontjából így kell számolni.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy végkielégítés jár e?
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol, hogy nem jár, hiszen 3 év után, csak a 4. évtől
lehet adni, vagy ha áthelyezéssel került ide valaki, de ilyen nem történt. Az óvoda is 2010-ben nyílt
így ott sem történt. A köztisztviselői törvény kimondja, hogy a munkáltatónál töltött idő számít,
és csak azután lehet végkielégítést fizetni. Az óvodánál összesen több mint 500 000 Ft és 2014ben pedig több mint 6 546 000 Ft megtakarítás keletkezne.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag megállapítása, hogy régen az óvodáért tűzbe
ment ez a közösség, most meg mintha visszafelé tartanánk. Az óvodavezető azt mondta az előbb,
hogy most 59 fő a beiratkozott gyerek, ezért nagyon meggondolnám, hogy megbontsak e egy
összeszokott csapatot vagy sem. Az egyik óvónő tudna helyettesíteni betegség, szabadság idején.
A másikat is csak fájó szívvel engedné el. Javasolja, hogy nézzenek utána, hogy valamilyen más
intézkedést hajtsanak végre inkább, minthogy az óvodából küldjenek el valakit. Így az óvoda nem
lesz maximálisan kihasználva csak viszi a pénzt. A bölcsödéhez másfajta feltételeket kellene
teljesíteni mint az óvodához, pl. az étkeztetés. Tájékozódni kellene, hogy a környékről (pl.
Vácduka, Vácrátót) honnan lehetne gyerekeket idehozni.
Kurucz Attiláné bizottsági tag megjegyzése, hogy Vácrátóton most újították fel az óvodát és
olyan foglalkozás van, hogy „hét nyelven” tanítják a gyerekeket.
Dr. Császár Károlyné polgármester hozzászól, hogy Vácdukán is most bővítették az óvodát,
augusztus 30-án lesz az átadás.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag mondja, hogy ezt nem tudta. De nagyon tart
attól, hogy ha most elküldenek 2 óvónőt, akik már megszokták a gyerekeket és később, ha az

3

anyagi helyzet helyreáll és megint 3 csoport lesz, akkor olyan óvónő is jöhet, aki azt mondja, hogy
nem foglalkozik ilyen vegyes összetételű csoporttal.
Kurucz Attiláné bizottsági tag megjegyzése, hogy a munkavállaló nem mondhat olyat, hogy
nem foglalkozik velük, ha meg mégis ilyet mond, akkor meg jön a következő óvónő. A mai
világban ilyet nem lehet megtenni, hogy válogat valaki
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag mondja, hogy egy jól működő, összeszokott
csoportról van szó. Meglátása szerint az 59 főhöz már nem kéne sok, hogy maradniuk kelljen.
Nagyházi Judit óvodavezető hozzászólása, hogy az egységes óvoda-bölcsőde könnyebben
megvalósítható, kevesebb a feltétele, maximum fel kell venni egy főt gondozónak és ugyanúgy
megkapjuk a normatívát rá. Nem kell átalakítani, mivel az egységes intézmény létezik és oda
mások a feltételek, mint a bölcsődének.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag a felvetést jónak tartja. Javasolja, hogy
Vácrátótra, Vácdukára és Váchartyánra is szórólapot osztani, hogy összegyűljön a létszám.
Nagyházi Judit óvodavezető hozzászólása, hogy 3-4 fővel már lehet, csoportokat alapítani nem
kell a 14 főt elérni, így dupla normatívát kapunk.
Dugántsi Ildikó alpolgármester hozzászólása, hogy utána kell nézni ennek az ügynek, ezt
nagyon körül kell járni.
Nagyházi Judit óvodavezető hozzászólása, hogy már korábban is volt erről szó, csak az
ÁNTSZ sok feltételt ír elő a helyiségre vonatkozólag, hogy meg lehessen valósítani.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag mondja, hogy úgy érzi, hogy nagy visszalépés,
hogy egy csoportot meg kell szüntetni. Hiszen az elképzelhető, hogy a kis és a közép
csoportosokat összevonják, de a nagycsoportosok már iskolára készülnek, nekik már teljesen
másmilyen foglalkozás szükséges. Valamit nagyon gyorsan csinálni kellene, mert már nincs egy
hónap sem.
Kurucz Attiláné bizottsági tag megjegyzése, hogy az 58 fő jelentkezés tévútra visz. Tavaly is
volt 61 fő, ezt mutatta az idei év is. Decemberben megint csodálkozni fogunk. Ha nem lehet
kötelezni, akkor nincs más megoldás szerinte is csak így lehetne megoldani.
Nagyházi Judit óvodavezető megjegyzése, hogy ezekkel a gyerekekkel egyéni foglalkozás kell.
Kurucz Attiláné bizottsági tag megjegyzése, hogy rosszabb úgy elküldeni egy dolgozót, hogy a
munkáját elvégzi képességeihez mérten megfelelően, mint ha nem végzi el a munkáját és azért
küldik el. Visszatérve a létszámhoz, az a meglátásom, hogy nem kéne arra számítani, hogy marad
ez az 59 fő, hiszen tudjuk, hogy tavaly is milyen változások történtek és azért kellett most kb.
3 000 000 Ft-ot visszafizetnie az önkormányzatnak. Ha mi erre az 59 főre is megkapjuk a
normatívát és decemberig a szülők inkább úgy döntenek, hogy kiveszik gyereküket az óvodából,
akkor megint gondba leszünk március környékén, hogy vissza kell megint fizetni valamennyi
normatívát. Március környékén meg kell nézni, hogy áll a létszám és onnantól kezdve kell
részletenként visszafizetni a normatívát, ha esetleg kevesebb lesz a létszám addigra.
Dugántsi Ildikó alpolgármester hozzászólása, hogy nem lehet részletekben visszafizetni,
hiszen csak májusban lehet lemondani a normatívát.
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Kurucz Attiláné bizottsági tag észrevételezi, hogy a számítási anyagban az szerepel, hogy „a
számítások nem tartalmazzák a pedagógusok várható béremelését és a köztisztviselői
illetményalap esetleges növelését”, erre vonatkozó kérdése, hogy ezt nem az államnak kellene
fizetnie?
Dr. Császár Károlyné polgármester mondja, hogy a béremelés évében úgy szokták, hogy az
állam adja, utána meg már az önkormányzatoknak kell kigazdálkodnia a saját költségvetéséből.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy ez azért történik így, mert központi
döntés alapján költségvetési év közben történik béremelés, amelyet az önkormányzatok az éves
költségvetésükbe nem terveztek be. Az állam nem várja el, hogy év közben az önkormányzatok
erre forrást keressenek, hanem a töredék évre kompenzálja ezt az önkormányzatoknak, viszont
következő évi költségvetés tervezésekor az önkormányzatnak már a törvényben van előírva a
közalkalmazottak és köztisztviselők bére és a költségvetésben, akkor már így kell tervezni.
Kurucz Attiláné bizottsági tag hivatkozik az állam mostani döntéseire a pedagógusok ügyében,
hiszen az állam sem tartja be, amit ígért, akkor miért várja el, hogy az önkormányzatok is
betartsák, amit meghatároztak nekik.
Dr. Bonyhády Elemér elnök megjegyzése, hogy ez így nem igazságos. Van e még valamilyen
hozzászólás?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy ne tévesszen meg senkit, hogy a
polgármester adja elő ezeket a költségcsökkentési terveket, hiszen a Pénzügyi Bizottság és a
Képviselő-testület által előírt munkát hajtottuk végre. Nem önkényesen döntött arról, hogy az
óvodából és a hivatalból kit kell elküldeni.
Kurucz Attiláné bizottsági tag reagál, hogy nem is feltételezik ezt.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy egyetért Kovácsné Hidasnémeti Enikővel abban,
hogy nagyon kellemetlen és fájdalmas ez a helyzet, de tény, hogy nagyon nehéz ezt finanszírozni.
59 főre 3 csoportot fenntartani és esetleg csak egy embert elküldeni, de ennek nem látja értelmét.
Vagy csoport megszüntetés vagy nem lát más megoldást. Arról beszéltünk, hogy 61 bejelentett
gyerek esetén is volt olyan hónap, mint pl. a nyári hónapok, amikor csak 25 gyerek volt az
óvodában. Azt tudomásul kell venni, hogy ha 59 fővel indulunk, akkor az átlag kevesebb lesz.
Viszus István bizottsági tag nem érti, hogy ebben az évben miért csak egy hónapot nyerünk, ha
szeptember 1-től kerül sor az intézkedésekre.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy ennek az az oka, hogy két hónap
felmentési idő van, és a decemberi bérek pedig már januárban kerülnek kifizetésre.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag kérdezi, hogy mi lesz, ha jön még két gyerek?
Harmincan lesznek egy csoportban, ennyi gyerek között sokkal jobban terjed a betegség is, sokkal
több probléma van, illetve a maximális létszámot is elérik.
Dr. Császár Károlyné polgármester folytatja a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
költségcsökkentési intézkedések felsorolásával. Elmondja, hogy egy fő köztisztviselői álláshely
megszüntetése, a 10 %-os illetménykiegészítés 2013. évre vonatkozik, amely 2014-ben már
megszüntethető. Az idei megszüntetés munkajogi aggályokat vet fel. A munkavédelmi
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szolgáltatási szerződés módosításával is kiadást lehet csökkenteni, de megszüntetni nem lehet,
mivel kötelező munkavédelmist alkalmazni.
Gergely László bizottsági tag elmondja, hogy a munkavédelmist lehetne egyszeri szerződés
alapján is megbízni, nem kéne állandó szerződés, mivel úgyis csak félévente vagy évente kell a
munkavédelmi oktatásokat tartani. Ezzel is lehetne spórolni.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy sajnos a közérdekű munkára kötelezettek
részére is kötelező a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás megtartása. Kb. 60 ember forog
állandóan.
Viszus István bizottsági tag javasolja, hogy ha a közérdekű munkára kötelezettek csak 6 órát
dolgoznak, akkor a falugazdát is elég lenne csak 6 órában foglalkoztatni.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy lehetne csökkenteni a munkaidejét, de csak
közös megegyezéssel.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi, hogy honnan tudják, hogy a falugazdát mikor ki
hova küldi, mikor hova kell futnia, milyen dolga van esetleg a 6 órán kívül?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton
ő lemond a költségtérítéséről. A házi segítségnyújtás szakfeladaton is lecsökkent az igénybe vett
órák száma, ezért itt is csökkent a normatíva. Jelenleg a korábbi 57 óráról lecsökkent 17 órára,
ezért a megbízási díjat is a felére csökkenteni lehet. A személygépkocsi költségtérítés általányt
pedig meg lehet szüntetni, és útnyilvántartás alapján lehet fizetni. A jelenlegi 12000 Ft. kb. 300
km-t jelent. A jelenlegi létszám alapján a maximum havi húsz óra elegendő, most 4 fő igényli,
havonta 17 órában.
Gergely László bizottsági tag javasolja, hogy ha takarítunk, akkor takarítsunk egyformán. Hány
fő van most a Hivatalban?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy jelenleg 7 fő ügyintéző és a jegyző, az
elhangzott létszámcsökkentés után 6 fő ügyintéző maradna és a jegyző.
Dr. Bonyhády Elemér elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat. A bizottsági tagoknak nincs
más javaslata, ezért kéri, hogy hozzanak határozatot az elhangzottak alapján.
A Bizottság az alábbi határozatot hozza.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
29/2013.(VIII.14.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő költségcsökkentési intézkedések meghozatalát.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
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Dr. Császár Károlyné polgármester megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy mi a véleményük a
Hivatal Akácfa utcai épületbe költöztetéséről?
Gergely László bizottsági tag elmondja, hogy a Posta és a Családsegítő együtt nem jó ötlet.
Dr. Bonyhády Elemér elnök jó ötletnek tartja a hivatal egy épületbe költöztetését, a két épület
fenntartása nagyon drága, ő nagyon örül ennek.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy az Akácfa utcában nagyobb hely van és több
helyiség.
Dr. Bonyhády Elemér elnök véleménye szerint, hosszú távon majd egy új vizesblokk kellene az
ügyfelek részére.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint azt kellene kitalálni, hogy a Kisfaludy utcai épületben a
harmadik helyiséget mire lehetne használni.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a Posta részére a bérleti díj meghatározását.
Dr. Bonyhády Elemér elnök javasolja a tárgyalások megkezdését a Postával és a bérleti díjat
80.000,-Ft/hó összegben javasolja meghatározni, mely összeg a rezsit is tartalmazza.
A bizottsági tagok egyetértenek a javaslattal és meghozzák az alábbi határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
30/2013.(VIII.14.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Csörög, Kisfaludy u. 40. sz. alatti épület hasznosítása érdekében, az
épület egy vagy két helyiségét ajánlja fel bérbe vételre a Magyar Posta Zrt. részére, annak
érdekében, hogy a településen a megfelelő színvonalú postai szolgáltatás biztosítható
legyen. A bérleti díjat 80.000,-Ft/hó összegben javasolja meghatározni, mely tartalmazza a
rezsiköltséget is.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Kurucz Attiláné bizottsági tag megkérdezi Dr. Bonyhády Elemér elnököt, mint háziorvost,
hogy ad-e orvosi igazolást, amikor a szülő nem viszi a gyereket az óvodába?
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy van olyan eset, amikor pénteken lesz a gyerek
beteg és csak hétfőn hozza a szülő az orvoshoz, akkor péntekről és hétfőről ad igazolást. Vannak
olyan esetek, amikor pedig egyszerűen ellenőrizhetetlen, hogy valóan beteg-e valaki.
Dr. Császár Károlyné polgármester ismerteti a még várható bevételekről és kiadásokról
készített számítási anyagot.
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Dr. Bonyhády Elemér elnök megjegyzi, hogy dr. Nyitrai Judit ügyvéd szerződése szerint a
munkadíja fejében minden peres ügyben vállalja az önkormányzat képviseletét. Nyitrai Judit
összeférhetetlenség miatt nem vállalta az önkormányzat képviseletét, ezért másik ügyvédet kellett
fogadni, melyet az önkormányzatunk fizet. Ez így csak az önkormányzatot terheli anyagilag - nem
kellene a megbízási díjat kapó jogásznak is anyagilag ebben részt vállalni?
Lintner Éva pénzügyi vezető ismerteti a számítási anyag alapján a várható kifizetéseket.
Dr. Bonyhády Elemér elnök megkérdezi, hogy ha nem veszünk fel folyószámlahitelt, akkor
szeptember elején nem tudunk bért fizetni?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszol, hogy folyószámlahitel nélkül nem tudunk bért
fizetni szeptember 3-án.
A Bizottság az elhangzottak alapján meghozza az alábbi határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
31/2013.(VIII.14.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján a folyószámlahitel felvételét.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Kmft.

Dr. Bonyhády Elemér
elnök

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző
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