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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én      
( szerdán   ) 17.26  –órakor     tartott    üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak:  Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba     

  Suhaj Józsefné 
  Zab Zsuzsanna          

                         települési képviselő 
                      
                                                       
Továbbá:            
                        Gálné Papp Erika jegyző  

                        
                         

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből  öt  fő jelen van ,azt  
megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné      települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt  igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné   települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
Fischer József  polgármester : Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 
Napirend:  
 

1./    Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
Előadó:  Fischer József polgármester 

 
2./ Bejelentések 
 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
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1. napirend  
 

Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

A Képviselő-testület tagjai a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület keretében 
működő Bokréta Néptánccsoport és az utánpótláscsoport vezetőjének Sebek 
Zoltánnak a kérelmét, a támogatási szerződés tervezetet és a határozati javaslatot 
kézhez kapták, írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 

Egy kis magyarázat a kiküldöttekhez:  most a minicsoport,  tehát ha lehet így mondani 
a legkisebbeknek a ruházatról van szó. Ahogy itt a Zoltán kérte  látható, hogy 26 főt 
szeretnének felöltöztetni, az alsószoknya, a kötényke, ingváll stb.,stb. ,erre kért 
támogatást tőlünk az önkormányzattól.  

 Ezt a 350 ezer forintot kérte volna ebbe benne van a 26 fő gyerkőcnek az olyan szintű 
ruhája, ami  bővíthető,  tehát nem egyszeri, egy évre szóló ruha. 

Én láttam amikor a ruhapróba volt a varrónő hogyan gondolja , mennyi felhajtással az 
elkészítését. 

Ez szinte pár évre - hogyha cserélődik is a gárda- megoldja a kis csapatnak a 
fölruházását. Ebbe kéri a segítséget. Én a magam részéről - bele is írtam  a tisztelet 
díjamból és ezt már át is küldtem a hölgynek  százötvenezer forintot  fölajánlottam 
ezeknek a ruháknak az anyagköltségére , hogy azt megtudja venni. A  maradék 
kétszázezer forintot  a Faluvédő Kulturális Egyesületen keresztül kérik,  mivel nekünk 
a Sebek Zoltánnal tehát nincs igazából semmiféle fajta olyan szintű kapcsolatunk , 
hogy neki pénzt tudjunk juttatni. 

A  Faluvédő Kulturális Egyesületen keresztül,  a Bolye Ferenc úrékon keresztül ezt az 
összeget kérnék tőlünk , hogy a Jurta Napra, mire itt lesznek a rendezvények, addigra 
ezek a ruhácskák el is készülnek. 

Igazából ennek az egyes számú napirendi pontunknak ennyi a lényege. 

Én azt hiszem,  tehát ez csak egy ilyen kiegészítés , hogyha már ezek a gyerekek- és 
tényleg én voltam többször itt ezen a pénteki próbán-,  olyan lelkesen csinálják és már 
olyan jó kis koreográfiát be tudtak tanulni, hogyha ezek így együtt maradnak és akkor 
még egy kis ruha is lesz, azt hiszem az mindenkinek a dicsőségére válik. Hogyha ebbe 
egy kis pénzt tudunk beletenni és meg is tudnak jelenni is ott a színpadon,  bár  itt 
most  ebbe még a szülőknek is bele kell tenni pénzt,  pl. természetesen ilyenre , hogy 
a cipő – most  egy egységes valamit próbálnak  egy kis fekete cipőt vagy valamit 
összehozni - az ebből nem lesz,  ez csak a ruháról szól. Aki már volt ilyenbe benne,  
akinek családtagja,  az tudja , hogy nem egy egyszerű mutatvány egy ilyen 
ruhavásárlás. 



3 
 

Mondom, ez nem egy évre szól és az egész tehát itt,  egy jó pár évre  meghatározná 
ezeknek a gyerkőcöknek ezt a fellépő ruháját. Ebbe kérik a támogatásotokat , én ezt 
maximálisan javaslom. Amivel már eddig hozzájárultam, azt én azért tettem bele, 
mert azt szeretném, ha lehet, ilyen hasznos célokra fordítani,  még vannak terveim. 
Ezt a maradék kétszázezer forintot én javasolnám a képviselő testületnek , hogy 
szavazzuk meg a részükre , szerintem jó helyre megy , ehhez kérnék én hozzászólást 
,észrevételt , hogy akkor mehet-e , mi a véleményetek erről? 

HOZZÁSZÓLÁSOK: 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 Javaslom mindenképpen ez jó cél. 

Fischer József polgármester: 

Anyagilag  azt tudom mondani  a 15 millió forintos keretünk az le van kötve, azon 
fölül van mozgatható pénzünk, 12 millió forint környékén állunk pluszban, úgyhogy 
tényleg kifizetetlen számlánk nincsen , normálisan próbálunk meg működni. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

A Faluvédő- és Kulturális Egyesület – akinek keretein belül működnek a 
tánccsoportok- a támogatási kérelmet aláírva visszajuttatták már? 

Fischer József polgármester: 

 Igen,  itt van előttem Bolye Ferenc aláírta. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Értem, csak a képviselő-testületi ülés anyagának kiküldésekor ez még nem történt 
meg , ezért kérdeztem rá. Akkor is jeleztem, hogy a kérelmet a Hantosi Faluvédő- és 
Kulturális Egyesületnek kell benyújtani. Ha jól látom ez a kérelem nincs még 
beiktatva, így nem lehetett tudomásom arról,  hogy az időközben megérkezett a 
polgármester úrhoz. 

Fischer József polgármester: 

Bocsánat, ezt most adta a kezembe valamelyik nap, amikor a játszótérnél 
találkoztunk. 

 
Az elhangzottakhoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester: 

 Akkor,  hogyha nincs hozzászólás láttam az arcokból,  aki „a  Hantosi Faluvédő és 
Kulturális Egyesület  támogatásáról, valamint a civil szervezetek 2013.évi 
támogatására jóváhagyott költségvetési összeg megemeléséről” szóló határozati 
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javaslatot elfogadja , az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen  szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  114/2013.(VII.10.) számú 

határozata 
 

a  Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  támogatásáról, valamint a civil 
szervezetek 2013.évi támogatására jóváhagyott költségvetési összeg 

megemeléséről. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Faluvédő és 
Kulturális Egyesület   támogatási kérelmének helyt adva  

 
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére 200.000 Ft (azaz 
kettőszázezer forint ) vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos 
Községi Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13) 
önkormányzati rendeletének 12.§-ban ,  a 6.számú mellékletében foglalt  
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére az Egyesületen belül 
működő utánpótlás csapat ruhatárának biztosításának fedezete biztosítása 
céljából. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  támogatási szerződést a 
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesülettel aláírja. 
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon, a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013-évi költségvetéséről szóló 1/2013. ( 
II.13.) önkormányzati rendelete 6. számú mellékletében szereplő működési és 
felhalmozási pénzeszköz összegét 200.000- Ft azaz kettőszázezerforinttal 
megemeli a 2013. évi költségvetési tartaléka terhére.  
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően  a 
költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő:   a támogatás átutalására: 2013. július 15. 
A költségvetési rendelet módosítására: 2013. szeptember 30. 
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2. napirend  
 

Bejelentések 
 

Fischer József polgármester: 

Holnap befekszem egy egynapos műtétre,  egy térdműtétre , és  hát egy két-három 
napig biztos , hogy nem fogok tudni állítólag lábra állni. 

Addig az Ági, mint alpolgármester, lesz a helyettesem. Most itt, pont beugrott 
péntekre egy gyűlés Sárbogárdra.  Ez a hármas ülésen,  ugyebár az orvosi ügyeleti 
ellátásról lesz szó Sárbogárdon pénteken 8 órakor.  

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

Én nem szeretnék ebbe beleszólni , de pénteken 8 órakor a Sárbogárd- Hantos- 
Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási tanácsának ülése lesz és nem az 
orvosi ügyeleté. 

 

Fischer József polgármester: 

De lesz arról is szó,  akkor ez lehet nem a nyolc órás , de akkor itt van az anyagban . 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

Az lehet, de pénteken 8 órakor Sárbogárdon Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás társulási tanácsának ülése lesz. 

 

Fischer József polgármester: 

Az a nyolc órás, még nem láttam az anyagot- , de azt odaadom az Áginak , de lesz 
arról is szó, az ügyeletről.  

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

Én csak azt jeleztem, hogy Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 
Társulás társulási tanácsának ülése lesz 2013. július 12-én 8 órától, legalábbis erről 
kaptunk anyagot és ezt jelezte a sárbogárdi jegyzőasszony is. Arról, hogy az orvosi 
ügyeletről is tárgyalnának a társulási ülés előtt vagy után  anyagot nem kaptunk. 
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Fischer József polgármester: 

Ági helyettesíteni fogsz tudni,  biztos vagyok benne . A lényeg , hogy én vagyok , 
leszek a jövő héten már biztosan be fogok tudni mankózni , tehát igazából nagyon 
nem esek ki a munkából , ha szabad így mondani .  

A holnapi nap  elindul a játszóteres beruházás. A Belye Feri bácsival beszéltem erről, 
ők ugyanúgy mint a nagy projektnél, a 20 milliósnál arra kérnek minket, hogy mi 
legyünk a kezességvállalók. A hivatalos megkeresés még nem történt meg. 

 5 millió forintos hitelt fognak fölvenni  az OTP-nél és  ennek a lebonyolítása van 
hátra. A holnapi nap már itt az Acer Kft,  aki kijelöli a területet,  sőt azok is,  akik a 
földmunkát végzik  géppel.  Bolye Feri bácsi is itt lesz az ő részükről tehát itt 
megindul a földmunka,  sőt a holnapi napon azt mondták , hogyha annyira előre 
haladnak,  akkor már egy-két olyan játékelemet,  ami nem kell ,hogy ütéscsillapító 
burkolattal lássanak el,  akkor azt le is teszik. Az őrzés védelemről én már 
gondoskodtam,  lesz itt két fiatalember,  aki éjszakára míg a beton meg nem köt.  Az 
Acer Kft annyit mondott ,hogyha minden simán megy, akkor ez a Jurta Napokra vagy 
már lehet , hogy előtte egy héttel ez átadásra is fog kerülni,   ez a 8 játékelemből plusz 
pihenőpad és egy kis asztalkából lesz egy szép kis kibővített játszótér. 

Ezt szerettem volna még elmondani  amit már megbeszéltünk , hogy lesz egy világítás 
bővítés , arra megvannak az oszlopok , megvannak a beton kengyelek azt le fogjuk 
tudni rakni és akkor  a villanyszerelő,  a Takács László Cecéről sikeresen meg tudja 
csinálni. Én a falunapra , Jurta Napra szeretném akkor ezt a játszótér világítását, egy 
kis látványosság  lesz ezzel biztosan.  

A LEADER-es  pályázatról akarnék még csak egy pár szót , hogy a hiány pótlásokat 
pótoltuk,  a három esetből kettőt már teljes mértékben ez a kamerás megfigyelő 
rendszer plusz  a kultúrházas hangosításos , hangtechnikás beruházás,  erre minden 
papírt beküldtünk,  azt már alakilag , formailag a LEADER  elfogadta.  A felnőtt 
játszótérnél van még egy,  amit holnapi nap -akik adták az árajánlatot azt ígérték az 
holnapra- meg lesz , hogy pénteken be lehessen küldeni , aztán innentől fogva , ha 
szabad így mondani a LEADER kezébe vagyunk.  Vannak olyan információk, hogy 
kevesebb a pályázat , mint amennyire most az összeg van , ha alaki-formai ok vagy 
bármi nem jön közbe,  akkor lehet , hogy el ne kiabáljam sikeres lesz akár mind a 3 , 
de van esélyünk. 
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 A  búcsú lezajlott rendesen. Azt sajnálom, hogy tavaly nem ők voltak. Nem kellett 
áramot biztosítsunk nekik , ezt ők intézték el az E-on-nal. Alig használtak egy kevés 
kis vizet, amit az  óvoda udvaráról vittek.  25 e Ft helypénzt fizettek, 33 e Ft helypénz 
fojt be a többi árustól. A falunapra meghívtam a játékparkosokat lehet, hogy eljönnek, 
még nem biztos. A lakosság részéről eddig csak pozitív visszajelzéseket hallottam. 

 

 Az óvodában  volt egy  hölgy a Módszertani Intézettől és tett pár észrevételt: kell egy 
plusz ablak mert kevés a természetes fény, bővíteni, javítani kell a világítást is kb. 1,3 
m magasságban takarítható, lemosható felületnek, lambériának kell lennie. A mi 
részünkről megy a beruházás, állnak a pillérek, fennt vannak a gerendák , a fal 
elbontva. 

 Igazából a részemről ennyi úgyhogy most átadnám a szót nektek van-e valakinek 
kérdése?  

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Mi van az iskolával ? Voltatok valamerre , csináltatok valamit?  

Fischer József polgármester: 

Igen , az utolsó Csaba,  amit   az  Ilovszki  Edina, a vezetőhölgy mondott ,  hogyha azt 
első , másodikba  meg van a 14 fő  számított fő ,  a szorzóval számolva,  akkor a 
harmadik , negyediknél nem kell a 14-es létszámot betartani , ott hogyha 12 gyerek 
van vagy 13  akkor is a kettő külön csoport indulhat.  

Ez  volt az utolsó telefonbeszélgetés  amikor a hölgy azt mondta , hogy a mostani 
jelentés szerint számolva  az első másodiknak meg volt a létszáma , de ezt még  Csaba 
senki nem írta le papíron . 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Én csak  kérdeztem , hogy mit csináltatok.  

Fischer József polgármester: 

Hétfőn voltunk benn a Tündével tárgyalni a Tankerületnél. Ők segítettek abban, hogy 
soron kívül fogadják azt a két hantosi kisdiákot, akiknek kompetencia felmérésre-
vizsgálatra  kellett menniük Székesfehérvárra. A vizsgálat eredményétől függően 
várhatóan meg van a kellő létszám ahhoz, hogy  két külön csoport maradhasson. Ez a 
mostani állapot, csak szóban hangzott el, ezt még papíron nem írta alá senki. Ez az 
utolsó információ. 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

És azt tudni , hogy hány gyerek ment most már el akkor úgymond az alsóból az a 5-6 
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az elmegy az biztos ,hogy elmegy.  

Fischer József polgármester: 

Így van az 5-6 az biztos,  sajnos így van.  Akit máshova írattak  én úgy tudom 5 
gyerek  máshova  van beíratva. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Mennyi marad itt összesen? 

Fischer József polgármester: 

Most a jelenlegi állás szerint az alsóban , tehát   az első-másodikban 14-en vannak és 
hogyha nem változik semmi akkor 13-an lesznek a harmadik-negyedikbe . Tehát ez a 
27-es létszám,  27 gyerek.   

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Csoport bontásba lehetne , ha  jól értem?   

Fischer József polgármester: 

Ezt az évet kellene átvészelni, mert jövőre egy nagyobb létszám jön át az oviból. Mi a 
magunk részéről, amit tudtunk megtettünk, remélem, hogy fennt is áldását adja rá 
valaki. Talán költözik most valaki az öreg Kotroczó- féle házba és náluk is van két 
gyerek. 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Nem , nem oda , hanem a Táncsics utcába.  

Fischer József polgármester: 

Hogy még ott is van iskolás gyerek,  azzal már közeledünk a 14 fő  felé. 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Annak a srácnak , aki ott lakik a Kotroczó -féle házban,  annak a testvére volt ennek a 
srácnak a felesége vagy élettársa és  ott van néhány nagyobb gyerek is,  állítólag már 
meg egy kisebb is.   

Fischer József polgármester: 

Tehát ebből a szempontból , hogyha ők  még ide jönnek és beíratják , akkor az egyik 
azt mondták ovis,  a másik iskolás tehát akkor még plusz egy fő lesz . Sárosdról is 
érdeklődtek  , de még egyenlőre konkrét eset  nincs. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 

Azt kérdezem meg , hogy miért nem vágtátok le a búcsúra az Ács Veronika előtt  a 
füvet?  Ha végig mégy a faluba az az egyetlen egy ház, ahol nagy a fű.  

Fischer József polgármester: 

Valóban kimaradt, a közmunkásoktól azt kértem, hogy ahol nem lakik senki, ott 
vágják le a ház előtt a füvet. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

És most a Tercsi helyett mi lesz, hogyha lesz? 

Fischer József polgármester: 

Tercsi helyett most egyenlőre nincs senki. A jegyzőnő által javasolt , választott 
személyt én nem találtam alkalmasnak erre a posztra. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Mert most,  ezt ti fogjátok megválasztani? 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

Nem így működik teljesen.  

Gálné Papp Erika jegyző: 

A köztisztviselő kinevezési jogköre a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozik. Ahhoz, 
hogy ez érvényes legyen kell a két polgármester egyetértése. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Akkor ez így, nem is tartozik ránk a testületre? 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Nem. 

Fischer József polgármester: 

Ezt az Erika tudja megmondani. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

De nem is tartozik ránk? 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Ahogy mondta, a köztisztviselő kinevezése a jegyző munkáltatói jogköre és nem a 
képviselő-testületé . A jegyző, mint munkáltató dönt a beérkezett pályázók közül, kit  
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szeretne kinevezni. A kinevezés érvényességéhez azonban szükség van a 
polgármesterek egyetértésére , a megállapodás alapján mindkettő polgármester 
egyetértésére. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

És azt sem tudhatjuk ki lesz, mi lesz? 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

De,  akkor majd ha vége lesz. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Ezt  jelenleg nem tudom megmondani.  A pályázatokat elbíráltam, eldöntöttem, hogy 
kit szeretnék kinevezni, de ehhez nincs meg mindkettő polgármester egyetértése.  

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Értem, csak  a szociális bizottság miatt kérdezem én ezt, mivel én vagyok az elnöke. 
Én nem tudtam, hogy ilyen helyzet van én erről nem is hallottam. 

Fischer József polgármester: 

A két jelenlegi dolgozónak aláírtam  a mai nap folyamán a papírját a helyettesítésről,  
tehát addig is meg kell legyen a helyettesítés.  A  két hölgy az Erzsi és az Ilonka, akik 
ellátják a munkát. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Meg én. A helyettesítést is a jegyző rendeli el, Ő ugyanis a munkáltatója a 
köztisztviselőknek.  így történt a Kirendeltségen dolgozó két köztisztviselő esetén is. 
A polgármesterek ezzel kapcsolatban is egyetértési jogot gyakorolnak.  

Fischer József polgármester: 

Te is természetesen dolgozol.  Most akkor így a helyettesítéssel  meg lesz oldva,  
amíg ez le nem bonyolódik. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Általánosságban szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a köztisztviselők 
esetén  a pályázatot is a jegyző írja ki, a jegyző a munkáltatója a köztisztviselőknek s 
a jegyző dönti el, hogy a beérkezett pályázók közül kit tart szakmailag és egyéb 
szempontokból legalkalmasabbnak a pályáztatott állás betöltésére, kit kíván 
kinevezni. Munkáltatói döntése érvényességi kelléke a megállapodás alapján  a két 
polgármester egyetértése.   
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Fischer József polgármester: 

Ez a publikus. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Jó,jó. Mondom én erről nem is tudtam. Csak most, hogy a Tercsi székét nézegettem 
eszembe jutott, hogy  mi , ha lesz valami kérelem? 

Fischer József polgármester: 

Igen azok is mennek, most azért az élet nem áll meg. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Most akkor szeretné megkérdezni, mi van a másik állással, az élelmezésvezetőivel? 
Ott ki végzi most a munkát? 

Fischer József polgármester: 

Az élelmezésvezetői állás helyettesítését eddig nem sikerült megoldani. Beszéltem a 
Nagylóki vezetővel, Ő sajnos nem vállalta. Felhívtam a Sárosdi vezetőt is, Ő kért egy 
kis gondolkodási időt. Hamarosan fel fogom hívni, hogy miként döntött. Addig a 
hivatali dolgozók végzik el ezt a feladatot. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Amelyeket- ahogy azt már a polgármesternek is mondta- nem csinálhatnának. 

Fischer József polgármester: 

Hát most Erika valakinek meg kell csinálni. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Én ezt értem, de ha már a képviselő-testületi ülésen is előjött az élelmezésvezetői üres 
álláshely betöltéséig a helyettesítési feladatok ellátása, szeretném itt is részletesen 
elmondani, miért nem megoldás az, hogy a Kirendeltségen dolgozó köztisztviselőkkel 
akarja a polgármester úr a feladatot ellátni.  A köztisztviselők az élelmezésvezető 
helyett a térítési díjakat az érvényes számviteli szabályzat szerint nem szedhetik be , 
nem jelentgethetünk helyette,  nem végezhetnek olyan feladatot, amihez nincs meg a 
képzettségük. 

Egész egyszerűen nincs megoldva a helyettesítés. Erre sürgősen megoldást kell 
találni, mert  nincs megoldva a probléma.  
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Fischer József polgármester: 

Nem tudok találni embert  és sajnos  innentől fogva nincs más, mint a lányok 
csinálják. 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Én azt értem, hogy nem talált eddig helyettesítőt, de ezen dolgozni kell.  Túl azon, 
amit az előbb elmondott, a  kirendeltségi üres álláshelyből fakadó többletmunka  már 
épp eléggé leterheli a dolgozókat. 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

Ezt is meg kell oldani. 

Gálné Papp Erika jegyző: 

Igen érti, meg kell oldani a feladatellátást, de az előbb mondta el, hogy ez a mostani, 
miért nem jó megoldás. 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

Hogyha nincs végzett ember? 

Fischer József polgármester: 

 

Ti tudjátok a legjobban, azért nem választottunk,  senkit, mert nem volt végzettsége 
megfelelő. Jelentkező azóta sincs, beadott pályázat nincs egyenlőre.  

 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

 Ahogy az előbb is elmondta nem arról van szó, hogy nem érti, amit a polgármester 
mond. Ugyanakkor azt meg neki kell megérteni, hogy az élelmezési feladatok 
megoldatlanságára neki kell megoldást találnia és a  mostani ellátás nem felel meg a 
számviteli szabályzatainknak,  nem jó megoldás, másképp kell megoldani. 

A jegyző feladata a betöltetlen szociális- általános igazgatási ügyintézői álláshely 
miatti feladat megoldásról való gondoskodás, amit a helyettesítés elrendelésével meg 
is tettem.  

Az élelmezésvezető helyettesítéséről már a polgármesternek kell gondoskodnia. Nem 
lehet a hivataltól, az itt dolgozóktól elvárni, hogy azért lásson el szabálytalanul 
feladatot, mert nincs megoldva a helyettesítés. 
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Fischer József polgármester: 

Akkor zárjuk be a konyhát vagy mi a megoldás ilyenkor, ha nincs ember? 

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

Én úgy gondolom- ahogy munkáltatóként betöltetlen szociális- általános igazgatási 
ügyintézői  feladatok ellátásra egyedül kellett megoldást találnia- az élelmezésvezető 
felett  munkáltatói jogokat gyakorló polgármesternek kell a szabályszerű megoldást 
megtalálnia.  

Nincs több ötletem sajnos, mint az, hogy kell keresni egy helyettest. Az ezzel 
kapcsolatos összes elképzelésemet- beleértve azt is, hogy keresse meg a két évvel 
ezelőtt pályázatot benyújtókat is- már régen elmondtam a polgármesternek. 

Továbbra is azt tudja mondani, hogy az élelmezésvezető helyettesítéséről a 
polgármesternek kell gondoskodnia , neki kell a feladat ellátását megoldani.  Amit 
tudott ebbe segíteni, azt megtette, de attól, hogy nincs több ötlete még nem 
mondhatja, hogy a jelenlegi megoldatlan feladatellátás rendben lenne, mert nincs 
rendben. 

Fischer József polgármester: 

Én ezt aláírom , igazad van , hogy meg kell oldani.  

Gálné Papp Erika jegyzőnő: 

 Azt gondolom, csak a munkámat végeztem, amikor felhívtam a figyelmedet arra, 
hogy az élelmezésvezető helyettesítését meg kell oldani. 

Fischer József polgármester: 

A nincsből Erika , nem tudok előteremteni , hogyha nincs aki eljöjjön akkor lehet , 
hogy az lesz a megoldás fogunk írni a kormány megbízottnak, hogy segítsen.  

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

Adjon felmentést  például annak, aki most éppen tanul  hogy ő legyen.  

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Például. 

Fischer József polgármester: 

Lehet , hogy ez a megoldás , hogy akkor engedjék el, az iskolai végzettséget.   

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Ilyen szakmába nincs senki, máshol meg mindenhol annyi jelentkező van. 
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

Ez  eddig nem volt vonzó.  

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Nem az a baj ,  hogy nem volt vonzó , hanem hoztak egy rendeletet , hogy nem lehet 
fölvenni olyat,  akinek nincs meg a végzettsége . 

Fischer József polgármester: 

Így van. 

Zab Zsuzsanna települési képviselő: 

Pontosan. És az mennyi idő, míg megszerzi a végzettséget? 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Egy év . 

Fischer József polgármester: 

Ez egy egyéves tanfolyam 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Most már nincsenek két hónapos meg három hónapos  tanfolyamok, most már egy 
éves van és  két éves. 

 

 

Fischer József polgármester: 

Ezt én felírom szépen és akkor írunk , hogy tekintsenek el attól , esetleg adjon valami 
mentességet vagy valamit, mert ezt meg kell oldani.  

Van -e valakinek még ezzel kapcsolatban vagy bármivel itt a bejelentéseknél 
észrevétele? 

 
 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
 
 



15 
 

Fischer József polgármester: 
 
Hát akkor megköszönöm  a megjelenést , az ülést 17  óra 55 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
    Fischer József                                    Gálné Papp Erika 
    polgármester                                                                            jegyző   

 
 
 
 

/ :   Suhaj Józsefné    :/ 
jkv. hitelesítő 


