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JEGYZİKÖNYV 

 

Készült:   Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2010. március 31-én, 16:00 órai kezdettel megtartott soros 

ülésén. 

Az ülés helye:  Pusztamonostor Község Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala  

Jelen vannak: Györgyfi György, Kecskés Sándor, Litkei Lajos, Percz László, 

Szekeres Károly, Vakos Andor  képviselı-testületi tagok 

  Sári Ferenc polgármester 

  Mudris Andrásné dr. körjegyzı 

  Baráth Bernadett ügyintézı 

  Bognár Sándorné ügyintézı 

  Juhászné Meleg Anna családgondozó 

  Patakiné Györgyfi Anikó településır 

  Terenyi Imre Jászfényszarui Rendırırs vezetıje 

 

Sári Ferenc köszönti a jelenlévıket. Jegyzıkönyvvezetınek javasolja Racskó Anikót. 

Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Györgyfi Györgyöt és Vakos Andort. 

Sári Ferenc: Szavazásra teszem fel a jegyzıkönyvvezetés módját, valamint a 

jegyzıkönyvezetı, illetve hitelesítık személyét. Kérem, aki egyetért vele, kézfeltartással 

megszavazni szíveskedjen. 

Megállapítom, hogy egybehangzó igennel elfogadtuk a szavazásra feltett kérdést. 
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Sári Ferenc: Bejelentés érkezett hozzám a testületi ülést megelızıen a Jászfényszarui 

Rendırırs vezetıje részérıl.  

Terenyi Imre kért szót. 

Terenyi Imre:  Két dolog miatt kértem szót. A választásokkal kapcsolatban felmerül-e 

Önökben bármilyen igény a rendırség felé? Bombakutatásra igényt tartanak? A másik, hogy 

május 1-jétıl a rendırkolléga munkába áll. 

Mudris Andrásné dr.: Megkaptam a kapitány úr levelét és a múlt héten válaszoltam rá. 

Tájékoztattam benne, hogy rendkívüli intézkedésre nem tartunk igényt. Április 8-án szállítják 

ide a szavazólapokat is tartalmazó dobozokat, ezt riasztóval ellátott szobában fogjuk tartani. A 

polgárırség vezetıjével egyeztettünk a gyakoribb ellenırzésekrıl. Bombakutatást nem 

gondoltam. Két szavazókörünk van: a hivatal épületében és a mővelıdési házban. A kapitány 

urat tájékoztattam az elérhetıségükrıl, az ott dolgozó szavazatszámláló bizottságok 

elnökeirıl. A lapokat csak aznap reggel fogják odaszállítani, a bizottság elnöke és két 

kísérıje. Bízom benne, hogy zavartalanul fog lebonyolódni. 

Terenyi Imre:  Köszönöm. Az elızı nap és aznap fokozottan vagyunk jelen a településen. 

Sári Ferenc: Le fogjuk ellenırizni a biztonsági rendszert. Csinálunk egy próbariasztást. 

Patakiné Györgyfi Anikó és Terenyi Imre távoztak az ülésrıl. 

 

A szavazásra feltett napirendi pontokat a képviselı-testület egybehangzóan elfogadta. 

 

INTERPELLÁCIÓK 

Vakos Andor: A Pusztamonostoriak Baráti Körének tagjai szeretnének a Mővelıdési Ház 

kertjében egy ÖKO Parkot létesíteni. İk elkészítik a terveket, mindent, csak azt szeretnék, 

hogy a képviselı-testület és a polgármester úr is tudjon a terveikrıl. Az a terület az 

önkormányzathoz tartozik. İk nem igényelnek hozzá egyelıre semmit. A sétányt 

kitakarítanák és a különbözı védett növényeket, fákat táblákkal látnák el. Szeretnék, ha ezt 

2011. április 22-én, a Föld Napján át tudnák adni. Továbbá szeretnék, ha a Monostori 

Hírekben lenne egy Önkormányzati Hírek rovat. 
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Hundt Csilla kért szót. 

Hundt Csilla:  Gondolom, hogy az áprilisi ülésen szó lesz a térítési díjak felülvizsgálatáról. 

Én a tornaterem használati díjának szeretném a felülvizsgálatát. Akkor ebben azt fgadta el a 

testület, hogy ha sport célú a használat, de nem általános iskolai,akkor se kelljen terembérleti 

díjat fizetni. Mivel a tornaterem állaga most már annyira óvandó, és mivel én még semmilyen 

támogatást nem kaptam a sport célú használattal kapcsolatban sem, szeretném, ha kizárnánk a 

nem általános iskolás korosztályt vagy megfelelı összegő terembérleti díjat szednénk érte. Ezt 

szeretném javasolni, illetve kérdezném, hogy mikor kerül erre sor? Az újsággal kapcsolatban 

annyival egészíteném ki az alpolgármester szavait, hogy az vetıdött fel, hogy kéthavonta egy 

négy oldalas melléklet képezné az Önkormányzati Hírek rovatát. Ez a lap továbbfejlesztése 

lehetne. 

Percz László: Elhangzott-e az, hogy ehhez kérik az önkormányzat támogatását? 

Vakos Andor: Egyelıre ez az újság nem az egész faluban van terjesztve. Minél nagyobb a 

példányszám, annál olcsóbban tudják nyomtatni.  

Györgyfi György:  A vasút melletti fák ügye. Szándékozunk-e ezzel kapcsolatban valamit 

tenni? Egyre gyalázatosabban néznek ki ezek a fák. Életveszélyesek. Valójában most is 

használják a sportolók a tornatermet? Milyen jelleggel? 

Hundt Csilla: Például, amikor jön a rossz idı, megjelenik az IFI és kéri a teremhasználat 

lehetıségét. Én a kulcsot a tavalyi évben Kállai Krisztiánnak adtam át, aláírás ellenében. Ez a 

dolog mindig ilyen rendezetlen, a kulcs mindig körbejár, a kulccsal mindig gond van. 

Ugyanakkor a nıi focicsapat is odajár edzeni. Aznap az én takarítóm nem tud a teremben 

dolgozni. Ez a takarítónak is plusz munkával jár. Nagyon salétromos a terem alja. Úgy 

gondolom, ha valaki ezt használni akarja, akkor járuljon hozzá. 

Györgyfi György:  Azzal maximálisan egyetértek, hogy ezt le kell szabályozni. Abban nem 

teljesen értek egyet, hogy ezt mindenképpen térítési díj ellenében kell szabályozni. Lehet 

feltételeket szabni, hogy például milyen labdával lehet játszani; ha kárt okoznak, akkor azt 

meg kell térítenie annak, aki felelıs érte. 

Hundt Csilla:  Próbáltam leszabályozni a magam módján, hogy a kulcsot aláírás ellenében 

adtam ki. Ez nem mőködött. 

Az interpellációs kérdéseket a polgármester lezárta. 
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Sári Ferenc: Baráti Kör – ÖKO Park: A partnerség építı két napos tréning nagyon sok 

mindent kihozott. Többek között ezt a projektet is. Vannak kezdeményezések, amelyeknek 

nagyon örülök. 

A Monostori Híreket fel lehet tölteni az Önkormányzati Hírekkel. Azt a jogot tartanám csak 

meg magamnak, mint település vezetınek, hogy az országos kitekintéső médiumoknak csak 

én nyilatkozhatnék. Mert ezért tudok felelısséget vállalni. 

Azt javasoltam a szerkesztıségnek, hogy elıször próbáljuk meg köteles példányként mind a 

600 ingatlant „megkínálni” a Monostori Hírekkel. Akik elıfizetéssel rendelkeznek, azoknak 

az elıfizetése egy hónappal meghosszabbodna. Ezáltal a Baráti Kör újabb bevételhez juthatna. 

A 2006. évi határozat felülvizsgálatával egyetértek. Az a tapasztalatom, hogy hiába adunk 

felelısen kulcsot, az elvándorol. 

Litkei Lajos megérkezett. 

Vasúti fák: Ha meg akarjuk csináltatni, nem az övék. Ha hozzáfogunk csinálni, akkor az övék. 

A tulajdonjogot nem tudjuk eldönteni. Többször nekifogtunk ennek a dolognak. Egyszerően 

nem jutunk el odáig, hogy ki adja ki rá az engedélyt. 

Mudris Andrásné dr.:  A település határán vannak ezek a fák. İk is és a Földhivatal is eltérı 

módon jelöli ezt a területet. 

Sári Ferenc: Kész a stáb, aki kivágná. 

Györgyfi György:  Életveszélyesek, bármikor letörhetnek. 

Vakos Andor: A gyalogos forgalmat és a közlekedést veszélyeztetik. 

Litkei Lajos:  A polgármester úr felvilágosítana, hogy mi volt az interpellációs kérdés? 

Sári Ferenc: Arról volt szó, hogy a tornaterem állaga rohamosan romlik: falsérülések vannak, 

jön le a vakolat, tisztasági festést kellene csinálni, a padozatot újra kell festeni. A 

tagintézmény-vezetı asszony azt kérte, hogy vizsgálja fölül a testület a 2006-ban hozott 

önkormányzati határozatát, mely szerint ingyenességet biztosít a felkészülésekre. 
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Litkei Lajos:  Utoljára kik újították fel a tornatermet? Azok a most már felnıtt labdarúgók, 

akiknek valamilyen szinten kötıdik a szakmájuk ehhez. Nyilvánvalóan oda csak úgy lehet 

bemenni, ha valaki kulcsot kap. Tudjuk-e, hogy ki kapott kulcsot? 

Hundt Csilla:  Kállai Krisztián, az IFI-k vezetıje tavaly, aki aláírás ellenében átvette a 

kulcsot. 

Litkei Lajos:  Ki kapott még kulcsot? 

Hundt Csilla:  Az én részemrıl senki. 

Litkei Lajos:  Az a kulcs nálam van, és én senkinek nem adom ki. Abba a tornaterembe csak 

és kizárólag akkor mehet be valaki, ha én is ott vagyok. Viszont tudomásunkra jutott, hogy ott 

felügyelet nélkül fiatalok tartózkodnak. Engem többször megkerestek fiatalok kulcs ügyben, 

és én mindig elzárkóztam, és senkinek nem adtam ki. Az én felügyeletem nélkül ott 

nincsenek. İk egyébként hölgyek, akik soha nem fogják szétrúgni a tornatermet. Nekem van 

kulcsom, ezt a kulcsot Kállai Krisztiántól kaptam; másolat nem készült, ki nem adtam. Ennek 

ellenére ott vannak olyanok, akik kulccsal be tudnak jutni a tornaterembe. Érdemes lenne 

megnézni, hogy kik ezek és milyen kulccsal jutnak be. Természetesen, amikor én ott vagyok 

és történik valami, azért vállalom a felelısséget. 

Hundt Csilla:  Az én javaslatom a térítési díjra vonatkozott, illetve annak a felülvizsgálatára. 

A munkarend kialakításánál is nekem kell alkalmazkodnom. Mindenképpen úgy gondolom, 

hogy beszélni kell róla. 

Sári Ferenc: A településırök megkapják feladatul az ellenırzést. 

Szekeres Károly: Le kellene szabályozni az idıpontokat. 

Sári Ferenc: Vegyük figyelembe elıször az iskolai igényeket. 

Az interpellációs kérdésekre adott válaszokat a testület egybehangzóan elfogadta. 

Szekeres Károly: Bejelentést szeretnék tenni. Én nem szeretnék tovább a pénzügyi bizottság 

munkájában részt venni. Egyetlen bizottság munkájában sem szeretnék közremőködni. 
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2. NAPIRENDI PONT – Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 

 20/2010. (III.31.) határozat: 

 Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról  

 Pusztamonostor Község Önkormányzatának 

 Képviselı- testülete a polgármester két ülés között végzett 

 munkájáról  szóló beszámolóját a melléklet szerint 

 egybehangzó igennel elfogadta. 

 

Györgyfi György:  A buszmegálló teli van ragasztva. Helyezzünk már el egy táblát, hogy 

nem lehet plakátot kiragasztani. 

Sári Ferenc: Van egy olyan plakát, amelyet csak üveggel együtt lehet majd eltávolítani.  

A költségvetési hiány jelenleg 3.842.603 Ft. Ebbe még nincs benne a nettó finanszírozás, amit 

a mai napon fél 5-ig nem kaptunk meg. A fizetés mindenkinek ki lett utalva az ünnepre való 

tekintettel. 

3. NAPIRENDI PONT - Beszámoló a helyi gyámügyi, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Sári Ferenc: Úgy gondolom, jól döntött a testület, amikor Juhászné Meleg Annát választotta 

erre a feladatra. Ebben a példaértékő anyagban minden megjelenik, ami a településünkön 

ebben a szektorban segítségnyújtást igényel. Én csak dícsérni tudom ezt az anyagot. 

Juhászné Meleg Anna: Úgy gondolom, nekem egy év kell, hogy átlássam, belelássak ebbe a 

dologba. Nekem ez most a tanulás idıszaka. Ebben a közel egy évben az emberekkel való 

kapcsolattartás, kapcsolatépítés sok idıt jelentett. A papír jellegő munkával kapcsolatban még 

vannak hiányosságaim. Szeretném megköszönni az itteni dolgozóknak a segítséget. 

A technikai felszereltségem a nullával egyenlı. Használhatom az itteni eszközöket, de 

könnyebbség lenne, ha lennének saját eszközeim. A civil szervezetekkel kell még szorosabbra 

főzni a kapcsolatot. 

Sári Ferenc: Hundt Csillát szeretném megkérdezni arról, hogy okoz-e Juhászné Meleg Anna 

eme tevékenysége problémát az iskolában? 
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Hundt Csilla:  Nem. Úgy gondolom, hogy erre egy egész álláshely is kevés lenne. Az 

iskolába is jönnek a szülık a problémákkal. 

Sári Ferenc: A technikai felszereltség (telefon, számítógép) kiépítettsége megvan, csak rá 

kell csatlakozni az eszközökkel. Úgy gondolom, egy laptoppal kellene megtámogatni ezt a 

tevékenységet, mert az Anna sokat van kinn területen is. 

Percz László: A problémát a kliensek hozzák a tudomásotokra vagy a családok látogatása 

során derülnek ki? 

Juhászné Meleg Anna: Egy réteg saját maga keres fel, a másik réteg „rejtızködik”, szégyelli 

a problémáit. A családsegítı szolgálatnak mőködtetnie kell egy jelzırendszeri hálózatot 

(iskola, óvoda, egészségügy, védını, gyámhivatal, civil szervezetek, gyámügyi elıadó). Ez 

mőködik is. Írásban kell jelezniük a problémát és akkor nekem meg kell látogatnom a 

családot. 

Litkei Lajos:  Ezt az anyagot nagyon jónak tartom. Szeretném a végzett munkájukat 

megköszönni. Mint az egyik bizottság elnöke, szeretném a képviselı-testület tudomására 

hozni, hogy nagyon sok kérés érkezik hozzánk és az általuk kapott információk sok esetben 

megkönnyítik a döntést. 

Sári Ferenc: Addig nem visszük társulásba a dolgot, amíg helyben meg tudjuk oldani, mert a 

probléma helyben keletkezik. 

Percz László: Ennek a 300 fınek a kezelése nem egyszerő feladat. Ez az anyag teljes 

keresztmetszetében tükrözi azt a kollektív munkát, amit itt végeznek. Javaslom, hogy az 

anyag készítıi részesüljenek dicséretben. 
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 21/2010. (III.31.) számú képviselı-testületi határozat:  

 Pusztamonostor Község Önkormányzatának  

2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól, 

valamint a gyámhatóság tevékenységérıl szóló beszámoló 

elfogadása  

 A képviselı-testület megtárgyalta és elfogadta 

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2009. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól, valamint a 

gyámhatóság tevékenységérıl szóló beszámolót. A képviselı-

testület felkéri a jegyzıt, hogy az értékelést tájékoztatásul 

küldje meg az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási 

Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határid ı: 2010. május 31. 

Felelıs: Mudris Andrásné dr. körjegyzı 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT  - Beszámoló a Közoktatási Intézményi Társulás (nyolcas) 

munkájának tapasztalatairól 

Sári Ferenc: Nincs írásos anyag. Április 27-ére tőzte ki a Társulási tanács azt az ülést, 

amelyen tárgyalni fogjuk a zárszámadást, és bízom benne, hogy addigra írásos anyag is a 

rendelkezésünkre áll. Az a véleményem, hogy nem egyszerő dolog összepakolni egy 217 

férıhelyes szervezetet. 

Hundt Csilla:  Nehéz feladatot kaptam a körjegyzı asszonytól. Érdemében nem tudnék 

pozitív dolgokat felsorolni. A településnek anyagilag megéri, de azt nem tudjuk, hogy 

mennyire. A négyes társulás utolsó éve is elég információszegény volt. Egyik oldalról azt 

mondják, hogy jól állunk, a másik oldalról azt halljuk, hogy takarékoskodjunk, és ennyi 

embernek nincs hely. Az iskolatitkárt kinevezték települési adminisztrátornak, aki a 8 órás 

munkaidejébıl 2 órába az óvodába osztottak be. Az egyik oldalon azt hangsúlyozzák, hogy 
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milyen jól állunk, a másik oldalon megszorításokat tesznek. Szakmailag megpróbáljuk tenni, 

amit eddig. Gazdasági megszorítások biztosan lesznek. Én nagyon féltem a társulás 

tagintézményeit, ha ez az állapot továbbra is így marad. Nem hogy kevesebb feladatunk 

lenne, hanem éppen a társulásból adódóan plusz adminisztrációs terhek is jelentkeznek. 

Sári Ferenc: Az SzMSz-ben most már tartalmazza, hogy a bíráló bizottságba a  

tagintézmény-vezetık is benne vannak. A tagintézmény-vezetık kinevezésében pedig benne 

kell lennie a helyi testületnek. Javaslom a testületnek, hogy a tárgyról bıvebben a pénzügyi 

elszámolás idején beszéljünk. A javaslatot a testület elfogadta. 

 

5. NAPIRENDI PONT – Elıterjesztések 

Bognár Sándorné: A szociális törvény úgy változott, hogy minden év április 1-jéig meg kell 

határozni az intézményi térítési díjakat a szociális ellátások tekintetében. 

Sári Ferenc: A tavalyi évben két ilyen jellegő ellenırzésen is átestünk. Ezért is fontos ezt jól 

átgondolni. A törvény nem sok mozgásteret ad a számunkra. 

Vitára bocsátom az anyagot. 

Mudris Andrásné dr.:  Intézményekrıl beszélünk, de ez nálunk csak szakfeladat: az egyik a 

házi gondozás, a másik az étkeztetés.  

Bognár Sándorné: A házi gondozásnál jelenleg 9 fı ellátottunk van. Körülbelül 3 olyan van, 

akinek a gondozásért nem kell fizetni, mert annyira alacsony a jövedelme. A másik négy fı, 

aki a középsı sávba tartozik. A házi gondozásért fizetendı díj az csak a lakáson történı 

munkavégzésre vonatkozik. Amit lakáson kívül elvégez a gondozónı (bevásárlás, csekkek 

feladása, gyógyszer felíratása és kiváltása), azért térítési díjat nem fizetnek. A személyi 

térítési díj nem lehet magasabb, mint amennyiben most meghatározzuk az intézményi térítési 

díjat, függetlenül az ellátott nyugdíjának összegétıl. Az ellátottak terhelhetıségén is 

változtattak a törvényalkotók. Eddig úgy volt, hogy étkeztetés esetén a jövedelmének 20 %át 

nem haladhatta meg a személyi térítési díj havi összege; most pedig úgy határozta meg, hogy 

étkezés esetén 25 %, étkezés és házi gondozás esetén 30 %. Ha a képviselı-testület úgy dönt, 

hogy jövedelmi viszonyokhoz igazítja a támogatás mértékét, azt csak a saját költségvetése 

terhére teheti. Sajnos az állam erre központi normatívát nem ad. 
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Györgyfi György: Sokkal igazságosabbnak tartanám, ha jövedelemarányosan kellene 

fizetnünk a térítési díjakat. 

Bognár Sándorné: Nem ad rá lehetıséget a törvény. Azt mondja, nem lehet az ellátás 

igénybe vételét jövedelemtıl függıvé tenni. 

 

A képviselı-testület 7 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:  

 

 7/2010. (III.31.) számú rendelet: 

 A személyes gondoskodást biztosító szociális 
alapellátások intézményi térítési díjának 
megállapítása (Az ár-díj megállapításáról szóló 
15/2008. (XII.10.) rendeletének (R) módosítása) 

 

/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletében található./ 

 

 22/2010. (III.31.) számú határozat 

Dr. Dajkó György részére megítélt kártérítés 
ütemezésérıl és az orvosperben keletkezett 
kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételérıl 

 

Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy 
ifj. Dr. Bathó Gábor közjegyzı elıtt 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot tegyen az 
orvosperben keletkezett egyezségi megállapodásban a 
2011. április 30-ig kifizetendı 2.000.000 Ft-ra. 

 

Határid ı: 2010. március 31. 

Felelıs: Sári Ferenc polgármester 

        Mudris Andrásné dr. körjegyzı 
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Mivel több napirend nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

Kmf. 

 

/:Sári Ferenc:/ /:Mudris Andrásné dr.:/ 

polgármester             körjegyzı 

Jegyzıkönyv hitelesítı: 

…………………………… ……………………… 

Györgyfi György Vakos Andor 


