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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2012. január 31-én 16.00 órai  

               kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Jelen vannak:   Dr. Szabó Teréz  polgármester 

     Bakosné Szécsényi Bernadett 

     Demeterné Ecseri Katalin 

     Méri Zoltán  

     Solti Gábor 

     Szikszai István  

 

Tanácskozási joggal meghívott:  Árokszállási Istvánné jegyző 

 

Meghívottak:    Borbás István 

Farkasné Bakos Tünde 

Keményfi Jánosné 

Kovács János 

Lázár György 

Mészáros Péter 

     Németh Béláné 

     Sipkó Gabriella 

     Szabó Imréné  

     Tóthné Sass Krisztina 

 

 

     Lakosság részéről: 2 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Brecsok Józsefné 

 

 

Dr. Szabó Teréz köszöntötte a képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy 

7 képviselőből 6 jelen van.  

 

Az egyebek napirendbe kérte felvenni: 

e.) Népzenei CD kiadásához támogatás (írásbeli)  

 

 

 

Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül a kért napirendi pont 

tárgyalását elfogadta. 
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Dr. Szabó Teréz ismertette a napirendi pontokat 

 
NAPIREND 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a  

két ülés között tett intézkedésekről (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

2.) 2012. évi munkaterv (írásbeli) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

3.) 2012. évi vízdíj módosítása (írásbeli) 

      Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

4.) Vízmű Kft. 2012. évi üzleti terv módosítása (írásbeli)  

      Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

5.) Közbeszerzési szabályzat módosítása (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

6.) Ebadó bevezetésének lehetősége (írásbeli) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

7.) NOKI 2012. évi költségvetésének elfogadása (írásbeli) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

8.) 2012. évi költségvetés tárgyalása (írásbeli) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

9.) EGYEBEK 

a.) Közszolgáltatási szerződés módosítása /ÖKOVÍZ/ (írásbeli)  

b.) Ecseri István kérelme (írásbeli)  

c.) Óvoda és konyha dolgozóinak kérelme (írásbeli)  

d.) Óvoda nyári szünete (írásbeli) 

e.) Népzenei CD kiadásához támogatás (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül a napirendi pontokat 

elfogadta. 

 

 

 

NAPIREND 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a  

     két ülés között tett intézkedésekről (írásbeli)  

     Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Dr. Szabó Teréz: a képviselők írásos anyagot kaptak, amit pár dologgal szeretnék 

kiegészíteni:  

- a polgármesteri hivatal akadálymentesítésével kapcsolatban a Váti Nonprofit Kht. 

ellenőrzést tartott a mai napon. Ellenőrizték a fizikai megvalósulását a munkának és az 

összes papír munkát, a szerződéseket, a számlákat stb. Mindent rendben találtak, egy-

két műszaki probléma van, amire vonatkozóan még be kell nyújtani nyilatkozatokat, 

de alapvetően azok is rendben vannak. A nyílászáróknak kell a minőségi tanúsítványát 

bemutatni és a lift aknában voltak olyan építészeti munkák amelyeknek a hiányosságai 

szerepeltek az építési naplóban, de annak elkészültéről nem volt dokumentáció 

- Telefonon kaptuk a munkaügyi központból az értesítést, hogy közmunkásokat 

alkalmazhatunk 100 %-os állami támogatással, 12 főt, napi 6 órai foglalkozásban. 1 fő 

pedig az Úri időseket látogatja, hogy az ellátásuk biztosítva van-e, élelmezésben 

fűtésben stb., 2 hónapos időtartamra.  

- A temetőben a ravatalozónál az előtető megerősítése javítása decemberben megtörtént. 

Berki Csaba cége végezte el a munkálatokat.  
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- A Területfejlesztési Társulás tartott ülést január 25-én. A csatornahálózat kiépítésével 

kapcsolatos aktuális kérdésekről volt újra szó. Röviden: a közbeszerzési eljárások 

folynak, két témakörben döntés született. A mérnök és a tervellenőri tevékenységre és 

a fenntarthatósági tanulmány készítésére vonatkozó pályázat nyertesét a társulási 

tanács kiválasztotta. A szennyvíz csatorna hálózatnak a tervezésére és kivitelezésére a 

pályázat benyújtására január 30. volt a határidő, ezt technikai okokból február 16-ra 

kellett módosítani. Ennek az eljárásnak a becsült összege 21 milliárd Ft. Egyéb 

szolgáltatás, a külső projekt menedzser tárgyában és pyer szolgáltatási tender 

előkészítésére is elkészült a pályázati kiírás, csak az új közbeszerzési törvény hatályba 

lépése miatt át kell dolgozni, ami 2-3 napos csúszást jelent.  

- A többcélú kistérségi társulás is ülésezett. Itt az év elei szokásos napirendek voltak, 

amit megemlítenék, hogy ugyanaz a könyvvizsgáló szervezet a KF Audit Kft. nyerte 

el a belsőellenőrzéssel kapcsolatos feladat végzésre a pályázatot 4 millió + áfa 

költségből. A pályaválasztási tanácsadásra a Délpest-megyei Integrált Szakképző 

Központ Kft. nyerte el a feladatot, ez is ugyan az aki tavaly volt.  

- A közösen üzemeltetett oktatási intézményeknek a támogatás átutalására vonatkozó 

pénzeszköz átadási megállapodást. Ezt Úri esetében Mende, Úri Önkormányzata és a 

Többcélú Kistérségi Társulás köti meg ebben az évben is, és a következő év 

januárjában kell elszámolni a támogatással.  

- Jelző rendszeres házi segítség nyújtást is szerettük volna 2012-ben is fenntartani. Az 

állami támogatás csökkent, ezt valahonnan pótolni kellene. Az igénybe vételi díj 

1500-Ft/hó készüléknek a duplájára emelkedne. Ezt már az emberek nem tudnák 

megfizetni, úgyhogy a társulás vezetése azon fog gondolkodni, hogy hogyan lehetne 

ezt valahogy kiváltani.  

- Elfogadtak egy kistérségi esélyegyenlőségi programot, ami ahhoz kell hogy a 

kistérség pályázatot nyújthasson be.  

 

Szikszai István: a december 6-i gödöllői értekezlettel kapcsolatosan, -egyéb önkormányzatot 

érintő kérdések - ez érdekelne? 

 

Dr. Szabó Teréz: különböző cégek jelentek meg az önkormányzatok képviselői előtt, akik 

felajánlották, bemutatták a szolgáltatásaikat és ezek igénybevételére tettek ajánlatot.  

Mivel több kérdés nem volt, kérte aki elfogadja a tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről, az kézfeltartással jelezze:  

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

 

    1/2012. ( 01.31.) sz. kt. határozat 

    Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

    ellen szavazat nélkül, elfogadja a tájékoztatót a  

    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a  

két ülés között tett intézkedésekről. 
Felelős: Dr. Szabó Teréz 

Határidő: azonnal 
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NAPIREND 

2./ 2011. évi munkaterv (írásbeli)  

     Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Dr. Szabó Teréz, a 2012. évi munkaterv tervezetét megkapták a képviselők, kérte, ha 

valakinek van javaslata, észrevétele az tegye meg. A Bizottságok megtárgyalták kérte 

véleményüket.  

 

Szikszai István: pénzügyi bizottság ülésén elhangzott hogy az orvosok tájékoztatóját 

szeptember hónapra ütemezzük be. Ezen kívül még javasoljuk egyebekbe, az eseti bizottság 

létrehozását a kitüntetési javaslatok előterjesztéséhez.  

 

Solti Gábor:  a szociális bizottság is tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel elfodásra 

javasoljuk.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási bizottság is ezzel a szeptemberi kiegészítéssel 

elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Szabó Teréz mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérte aki az elhangzottakkal 

kiegészítve elfogadja a 2012. évi munkatervet, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

2/2012.( 01.31.) sz. kt. határozat 

    Úri község képviselő testülete 6 igen  

    szavazattal, ellen szavazat nélkül  

    a kiegészítésekkel együtt  

    a 2012. évi munkatervet elfogadja.  

    Felelős: Dr. Szabó Teréz 

    Határidő: azonnal 

 

 

NAPIREND 
3.) 2012. évi vízdíj módosítása (írásbeli) 

      Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Dr. Szabó Teréz: a Vízmű Kft. az írásos anyagot elkészítette, mindenki megkapta, a 

bizottságok megtárgyalták, kérte véleményüket. 

 

Szikszai István: törvényi változás következtében az eddigi gyakorlat, hogy az önkormányzat 

hagyja jóvá a vízdíjakat ez teljes egészében a törvény által meghatározott mértékben a Kft. 

feladata lesz. Az önkormányzat csak tudomásul veszi. 

Ezért a 13/2011-)XII. 05.) számú önkormányzati rendeletünket hatályon kívül kell helyezni.  

Az előterjesztésben szereplő 4, 2 % vízdíj emelést elfogadásra javasoljuk.   

 

Solti Gábor: a szociális bizottság is megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 4,2 % vízdíj 

emelést.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: oktatási bizottság is javasolja az elfogadását.  

 

Dr. Szabó Teréz: mivel több hozzászólás nem volt, kérte aki egyetért azzal, hogy hatályon 

kívül helyezzük a 13/2011.(XII.05.) számú Vízdíj rendeletünket az kézfelemeléssel jelezze. 
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Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellen 

szavazat nélkül, a következő rendeletet alkotta: 

 

Úri Község Önkormányzatának 

1/2012.(II.06.) számú rendelete a Vízdíjak megállapításáról szóló 

 13/2011.(XII.05.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Rendelet a jegyzőkönyv melléklete 

 

 

Dr. Szabó Teréz: a Vízmű KFT. előterjesztésében szerepel, hogy a vízdíj mértékét a 

törvényben meghatározott 4,2 %-al megemeli. Kéri a Képviselőket, hogy aki a módosítást 

tudomásul veszi, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

    3/2012.(01.31.) sz. kt. határozat 

    Úri község képviselő-testülete 6 igen 

    szavazattal, ellen szavazat nélkül 

    a Vízmű Kft. vízdíj módosításra vonatkozó  

    tájékoztatást tudomásul veszi.  

    Felelős: Dr. Szabó Teréz 

    Határidő: azonnal 

 

 

NAPIREND 

4./ Vízmű Kft. 2012. évi üzleti terv módosítása (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Dr. Szabó Teréz: írásos előterjesztésként a képviselők megkapták az anyagot ezzel 

kapcsolatban. A bizottságok előzetesen megtárgyalták, kérte véleményezzék. 

 

Szikszai István pénzügyi bizottság az üzleti tervet megtárgyalta. Hasonlóképpen azért került 

módosításra, mivel a bevétel a vízdíjmódosítással kevesebb lesz.  

Ennek arányában került módosításra az üzleti terv, így ezt is tudomásul vesszük.  

A személyi kiadásokkal kapcsolatban részletesebb magyarázatot kérnénk, tudniillik itt 

Erzsébet utalványról és SZÉP-kártyáról szó van. Az nem derül ki, hogy melyiket és hogyan 

kívánjátok felhasználni.  

 

Dr. Szabó Teréz: 1.3 eFt van betervezve, ez milyen tételeket tartalmaz?  

 

Borbás István: 5000-Ft/hó/fő Erzsébet utalvány, 7000-Ft/hó/fő SZÉP-kártya, dolgozónként. 

Adóterhe mindkettőnek forint-fillérre ugyanaz.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: oktatási bizottság is tudomásul vette, elfogadásra javasolja. 

 

Solti Gábor: szociális bizottság is elfogadja a javaslatot.  

 

Dr. Szabó Teréz:. mivel több hozzászólás ezzel kapcsolatban nem volt, kérte a képviselőket, 

aki a Vízmű Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 
Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és következő határozatot hozta:  
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    4/2012. (01.31.) sz. kt. határozat 

    Úri község képviselő-testülete 6 igen  

    szavazattal, ellenszavazat nélkül a Vízmű Kft.  

módosított 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja. 

A 151/2011.(11.29.) számú határozatát visszavonja.  

    Felelős: Dr. Szabó Teréz 

      Borbás István 

    Határidő: azonnal 

 

NAPIREND 
5.)   Közbeszerzési szabályzat módosítása (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz  

 

Dr. Szabó Teréz: az írásban a képviselők megkapták az előterjesztést is és magát a 

szabályzat szövegét is. Mindhárom bizottság tárgyalta, kérte véleményezzék.  

 

Szikszai István: mivel ezt törvény írja elő, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.  

 

Solti Gábor:a szociális bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási kulturális és sport bizottság is elfogadását javasolja a 

képviselő-testület felé.  

 

Dr. Szabó Teréz: kérdés hozzászólás van? 

Ha nincs, akkor kéri a képviselőket, aki elfogadja a Közbeszerzési szabályzatot, az 

kézfelemeléssel jelezze:  

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 

 

    5/2012.(01. 31.) sz. kt. határozat 

    Úri község képviselő-testülete 6 igen 

    szavazattal, ellenszavazat nélkül 

    elfogadja Úri község Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatát.  

    Felelős: Dr. Szabó Teréz 

    Határidő: azonnal 

 

NAPIREND 

6.) Ebadó bevezetésének lehetősége (írásbeli) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 
 

Dr. Szabó Teréz: az írásbeli előterjesztést a jegyző asszony készítette, mindegyik 

bizottságunk tárgyalta kérte ismertessék javaslatukat.  

 

Szikszai István: a pénzügyi bizottság igen alaposan megtárgyalta. A rendelethez azt kell 

tudni, hogy az önkormányzatnak semmi bevétele nem származna, ezt tovább kellene utalni 

különböző alapítványoknak. Tehát ha bevezetnénk az ebadót, annyit jelent, hogy gondoskodni 

kell a behajtásról, a befizetésekről. Mivel így is sok a kóbor eb a faluban, és ha még ezt 

adóval is sújtanánk, így csak a kóbor ebek számát növelnénk. Ezt a lehetőséget úgymond 

„elszalasztjuk” és elutasítjuk. Tehát a pénzügyi bizottság nem javasolja az ebadó bevezetését 

községünkben.   
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Solti Gábor: a szociális bizottság is elutasítja, nem támogatja az ebadó bevezetését. Így is sok 

a kóbor állat, ezzel még tetemesebb mennyiségű állat, kerülne az utcára.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási kulturális és sport bizottság is teljes mértékben 

elutasította az ebadó bevezetését.  

 

Dr. Szabó Teréz: mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, 

hogy az önkormányzat ebadót ne vezessen be, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

   6/2012. (01. 31.) sz. kt. határozat 

   Úri község képviselő-testülete 6 igen 

   szavazattal ellen szavazat nélkül 

   úgy döntött az önkormányzat az 

   ebadót nem vezeti be.  

   Felelős: Dr. Szabó Teréz 

   Határidő: azonnal  

 
NAPIREND 

7.) NOKI 2012. évi költségvetésének elfogadása (írásbeli) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Dr. Szabó Teréz: ehhez a napirendhez is megkaptuk az írásos anyagot. Mindhárom bizottság 

tárgyalta, kérte véleményezzék. 

 

Szikszai István: a költségvetést a pénzügyi bizottság igenalaposan áttárgyalta, ezek közül is 

minket főleg a NOKI iroda költségvetése érdekel mert ebbe egyáltalán nem látunk bele. A 

bizottsági ülésen feltételes módban javasoltuk az elfogadását, mert szükségünk volt egy 

adatra, a NOKI iroda létszámával kapcsolatosan, hogy milyen beosztásban, milyen „cím” alatt 

dolgoznak ott személyek. Ezt a kiegészítést megkaptuk, 2 fő főállású közalkalmazott, 3 fő 

köztisztviselői beosztásban szerepel. Elfogadását javasoljuk a képviselő-testületnek a NOKI 

2012. évi költségvetését.  

 

Solti Gábor: a szociális bizottság is elfogadását javasolja. 

 

Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási kulturális és sport bizottság is elfogadásra javasolja, 

azzal a kitétellel hogy a dologi kiadások igen szűkre vannak szabva, mivel a koncepciónk azt 

írja elő önkormányzati határozatban, hogy nem tervezhetjük többre a tavalyinál. Ezt 

igyekeztem betartani, vagyis maximálisan be is tartottam. Ez nem jelenti azt, hogy - az 

áremelkedések, akár a gázár emelkedése stb. miatt - ez tartható is.  

 

Dr. Szabó Teréz: a pénzügyi bizottság a NOKI iroda létszámadatára kérdezett rá, de utána 

megállapítottuk, hogy nincsenek ott az iskolánál sem.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: a Mendei határozathoz, mindig leadom a létszámot.  

 

Dr. Szabó Teréz: a mi határozatunkhoz legyen ott. A jegyző asszony kigyűjtötte nekem az 

adatokat: Óvodánál van 8 fő óvónő, 4 dajka, iskolánál, pedagógus, takarító összesen 18 fő, 

zeneiskolánál 6 fő, a művelődési házban 1fő.  

 

Dr. Szabó Teréz: más hozzászólás nem volt, így kérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezze 

aki elfogadja a NOKI 2012. évi költségvetését.  



- 8 - 

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 

 

   7/2012. (01. 31.) sz. kt. határozat  

   Úri község képviselő-testülete 5 igen 

   szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra 

   javasolja a Gesztornak,  

Mende község Önkormányzat képviselő-testületének  

a NOKI Úri tagintézményeire vonatkozó  

2012. évi költségvetését.  

Felelős: Dr. Szabó Teréz 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIREND 

8.) 2011. évi költségvetés tárgyalása (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Dr. Szabó Teréz: a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetet mindhárom bizottság 

megtárgyalta kérte a bizottságok javaslatát. 

 

Szikszai István: a pénzügyi bizottság megtárgyalta és meg kellett állapítanunk, hogy a 

gazdálkodás mozgástere a lehető legszűkebb. A költségvetésről megállapítottuk, hogy a 

lehető legtakarékosabb módon készült. A költségvetésünk némi szigorításokat tartalmaz, a 

dologi kiadások tervezése az elmúlt évi teljesítések alapján történt, ami nyilvánvalóan a 

gazdálkodás folyamán komoly odafigyelést igényel, mert biztos, hogy lesznek árváltozások, 

tehát takarékos gazdálkodásra lesz szükség.  

Bizonyos címek változtak, községüzemeltetési feladatokat ha összevetjük az előző évihez 3 

milliós változást figyelhetünk meg. Költségvetési címlet átcsoportosítás történt és a végösszeg 

az tulajdonképpen jobb, mint az elmúlt évi költségvetés volt. Ha nem is sokkal, de jobb!  

Az elmúlt évben a játszóházra beterveztünk tiszteletdíjakat, hát az idén erre nem futja! Ha 

nézzük a korábbi éveket, akkor minden második évben történt ez meg.  

Megállapíthatjuk, hogy a költségvetésünk nem rossz, talán reményeink is vannak, hogy ez 

még javulhat menetközben, ha ideszámítjuk, hogy reméljük ebben az évben a csokoládégyár 

megkezdi a működését a termelést. Akkor az iparűzési adóból a második félévben hátha lesz 

bevételünk, tehát ez egyáltalán nincs figyelembe véve a költségvetésünkben. A költségvetést 

elfogadásra javasoljuk.  

 

Solti Gábor: a szociális bizottság is megtárgyalta a költségvetést és elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: az Oktatási Kulturális és Sport bizottság a 2012. évi 

költségvetést megtárgyalta és egyetértettünk a céltartalékokkal, mert ez most nagyon fontos, 

hogy mennyi olyan dolog van betéve, ami „címkézett pénz”. Egyhangúlag javasoljuk 

elfogadásra a képviselő-testületnek.  

 

Dr. Szabó Teréz: egyéb észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban? Mivel több javaslat 

észrevétel nem volt kérte aki elfogadja a 2012. évi költségvetést az előterjesztés szerint, az 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, a 2012. évi 

költségvetésről az alábbi rendeletet alkotta:  
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Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 

2/2012. (II.06.) számú  

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

    Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

NAPIREND 

9.) EGYEBEK 

         a.) Közszolgáltatási szerződés módosítása /ÖKOVÍZ/ (írásbeli)  

  Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz  

 

Dr. Szabó Teréz: az írásos előterjesztést megkaptuk, ez tulajdonképpen nem jelent 

módosítást, a 2011. évi feltételeknek megfelelően vállalja a szolgáltatást az ÖKOVÍZ 2012. 

március 31-ig. Ezt is tárgyalta mindhárom bizottság, kérte véleményüket. 

 

Szikszai István: ez hagyományosan negyedévente előszokott fordulni, úgyhogy ezt a 

hosszabbítást támogatjuk és elfogadásra javasoljuk.  

 

Solti Gábor: a szociális bizottság is elfogadásra javasolja.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási kulturális és sportbizottság is elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Szabó Teréz: kérdezte van hozzászólás ezzel kapcsolatban, ha nincs akkor kérte aki 

elfogadja a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítását, az kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

8/2012. (01.31.) sz. kt. határozat  

. Úri község képviselő-testülete 6 igen  

szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

ÖKOVÍZ KFT-vel kötött  

közszolgáltatási szerződést  

2012. március 31-ig meghosszabbítja.  

Felelős: Dr. Szabó Teréz 

   Határidő: azonnal 

 

 

 

NAPIREND 

9.) EGYEBEK 

     b.) Ecseri István kérelme (írásbeli)  

     Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

Dr. Szabó Teréz. a kérelmet írásban megkapták a képviselők. Ecseri István be is fizette a 

megállapított vételárat a két telek után. Azt kéri, hogy a gyermekei legyenek jogosultak 

megvásárolni, ezért a határozatunkat  módosítani kell, hogy azon a vételáron a gyermekei 

nevére vásárolhassa meg. A bizottságok tárgyalták, kérte javaslatukat. 

 

Szikszai István: a pénzügyi bizottság javasolja, hogy a gyerekei nevére kerüljön a két 

ingatlan. 
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Solti Gábor: a szociális bizottság is javasolja elfogadásra a kérelmet.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási kulturális és sportbizottság is elfogadását javasolja.  

 

Dr. Szabó Teréz: több hozzászólás nem volt, így kérte aki egyetért azzal, hogy a 

135/2011(09.27.) számú határozatát módosítja, úgy hogy 1407 és 1408 hrsz-ú ingatlan 

gyermekei: Ecseri Eddie és Ecseri Kelly nevére kerüljön, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

 9/2012. (01.31.) sz. kt. határozat 

 Úri község képviselő-testülete 6 igen 

 szavazattal, ellen szavazat nélkül úgy döntött 

 a 135/2011(09.27.) számú határozatát módosítja,  

 úgy hogy 1407 és 1408 hrsz-ú ingatlan tulajdonjoga 

 gyermekei: Ecseri Eddie és Ecseri Kelly nevére kerüljön. 

 Felelős: Dr. Szabó Teréz 

 Határidő: azonnal 
 

 

NAPIREND 

9.) EGYEBEK 

     c.) Óvoda és konyha dolgozóinak kérelme (írásbeli)  

     Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

 

Dr. Szabó Teréz: írásban megkapták a képviselők, a bizottságok tárgyalták, kérte ismertessék 

álláspontjukat a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Szikszai István: az az igazság, hogy nehéz helyzetben volt a pénzügyi bizottság, amikor ezt a 

kérelmet elolvastuk. Az amit mondok, lehet hogy nem talál mindenkinél megértésre. Minden 

munkahelyen és mindenütt az étkezési utalványok értékeit, csökkentette az állam. Ha 

figyelembe vennénk az óvoda és a konyha kérését, akkor tulajdonképpen más intézmények 

dolgozói is hasonló kéréssel fordulhatnak, tehát ez némi diszkriminációt jelenteni.  

Az indok hogy nem támogatjuk ezt a kérést az, hogy 450 Ft-ért kapják az alkalmazottak a 

napi háromszori étkezést, míg a többi étkező számára megközelítőleg 660 –Ft csak az ebéd 

értéke. Tehát nem látjuk indokoltnak a kérés teljesítését, ezért nem is javasoljuk ezt.  

 

Solti Gábor: a szociális bizottság is tárgyalta és mi is arra az álláspontra jutottunk, hogy nem 

csak az óvoda dolgozóit érintené ez, hanem más intézményben dolgozókat és elég tetemes 

összeg lenne, amit pluszban kellene fizetni. Ezért a szociális bizottság sem támogatja ezt a 

kérelmet.  

 
Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási kulturális és sport bizottság sem volt könnyű helyzetben, mi  

pontosan ezt a diszkriminatíve dolgokat szintén elítéljük, ha nekik, akkor a többi közalkalmazotti 

dolgozónak is kellene. Ki is számoltuk, hogy ez összességében véve 2,5 millió Ft-ot jelentene, ezt nem 

tudjuk a költségvetésünkből pótolni. Ezért az oktatási kulturális és sport bizottság úgy döntött nem 

tudja támogatni ezt a kérelmet.  

 

 

Dr. Szabó Teréz: mivel több hozzászólás nem volt, kérte aki egyetért azzal hogy az óvoda és a 

konyha dolgozói részére további kedvezményt nem tudunk az étkezésükhöz biztosítani, az 

kézfelemeléssel jelezze.  



- 11 - 

 

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

  10/2012.(01.31.) sz. kt. határozat 

  Úri község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

  ellen szavazat nélkül úgy döntött nem  

  támogatja az óvoda és a konyha dolgozóinak kérelmét.  

  További kedvezményt nem tud biztosítani az étkezésükhöz. 

  Felelős: Dr. Szabó Teréz 

  Határidő: azonnal 

 

 
Németh Béláné: úgy gondolom, hogy ezek a dolgozók így vannak diszkriminálva, mert 

tulajdonképpen az iskola részéről is annak idején volt kötelező étkező napközis pedagógus és az 

ételkiosztó. Amióta az étkezési jegyek bejöttek azóta ezek a kötelező étkezők el vannak felejtve.  

Ugyanúgy a dadusnak, az óvónőnek és a konyhai dolgozónak a munkaköri kötelessége a kiadott ételt 

megkóstolni.  

Nem hiszem, hogy ezért még ráadásul büntetni kellene, holott mint ahogy a Vízmű vezetője is 

elmondta, a munkáltatónak 100 ezer lehetősége van olyan lehetőség, a mostani időszakban is, ami a 

dolgozónak kompenzálja hogy ne legyen bérkiesése. A dadusok olyan minimális pénzeket visznek 

haza, a 70 eFt-ból, az 5 eFt plusz költség még! Úgy érzik a dolgozók, hogy meg vannak károsítva, 

azért mert ők az óvodában dolgoznak. Annak idején igénybe lehetett venni a pedagógus étkezést, most 

is minden dolgozónak joga lenne igénybe venni az étkezést, van konyha nyugodtan bárki megfizetheti 

a munkahelyi étkezést és akkor az önkormányzatnak ugyanúgy a kedvezményes étkezést kellene 

biztosítani. Mert az önkormányzat nem különböztethet meg bizonyos dolgozókat, azért mert olyan 

munkakörben dolgoznak. Ugyan úgy mint a vízműnél is, hogy ő azt kompenzálja a dolgozóknak, és 

kivariálta, hogy 5 eFt-ot ad, az Erzsébet utalványba, szépkártyával pótolja a 7 eFt-ot, ez egy óriási 

nemes gesztus az ő részéről, hogy ezt a dolgozói felé megcsinálja. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 

Dr. Szabó Teréz: köszöni a tájékoztatást. 

 

 

NAPIREND 

9.) EGYEBEK 

     f.) Óvoda nyári szünete (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 
Dr. Szabó Teréz: az Óvoda vezető javaslatát írásban a képviselők megkapták, mindhárom 

bizottság tárgyalta, kérte véleményüket.   

 

Szikszai István. a pénzügyi bizottság megtárgyalta és némi számolgatás után, ezt a július 30-

tól augusztus 31-ig tartó időszakot túl hosszúnak találtuk.  

Ezért az a javaslatunk, hogy augusztus 6-tól- augusztus 31-ig tartson a szünet, mert mindkét 

szülő ha dolgozik, akkor a gyerekek felügyeletét ilyen hosszúidőre még plusz 1 héttel 

megoldani nem tudják. Viszont az önkormányzatnak kötelessége, ha igény van rá, biztosítani 

a gyermekek felügyeletét.  

 

Solti Gábor: a szociális bizottság is tárgyalta és a módosított időponttal értünk egyet, tehát 

augusztus 6-tól – augusztus 31-ig.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: az oktatási kulturális és sport bizottság is javasolja elfogadásra a 

pénzügyi bizottság által módosított javaslatot. Nyilván megértjük azt is hogy a szabadságokat 
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hogy tudják a dolgozók kivenni, de ott lesz a 12 közfoglalkoztatott, és így nem lesz gond a 

szabadság kiadással az óvodában.  

 
Dr. Szabó Teréz: ha nincs több hozzászólás, kéri a képviselőket, aki egyetért azzal hogy az 

óvoda nyári szünete 2012. augusztus 6-tól – augusztus 31-ig tartson, az kézfelemeléssel 

jelezze.   

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

    11/2012.(01.31.) sz. kt.határozat 

    Úri község képviselő-testülete 6 igen  

    szavazattal, ellenszavazat nélkül 

    az óvoda nyári szünetét az alábbiak 

    szerint határozta meg.  

    2012. augusztus 6-tól – augusztus 31-ig. 

    Felelős: Dr. Szabó Teréz 

       Farkasné Bakos Tünde 

    Határidő: azonnal  

 

 

NAPIREND 

9.) EGYEBEK 
      g.) Népzenei CD kiadásához támogatás (írásbeli)  

   Előterjesztő: Dr. Szabó Teréz 

 

 
Dr. Szabó Teréz: Terék József népzenei CD kiadásához kér támogatást, oly módon, hogy 25 

db CD vásárlására tennénk ajánlatot, és ez 100 eFt-ot jelentene. A Tápiómente térségében 

gyűjti a népzenét és adja elő a saját zenekarával, illetve részben a településeken élő idős 

lakosoknak a éneke fog rajta szerepelni. Amint az írásos előterjesztésben azt látjátok voltak 

olyan települések akik külön-külön megrendelték ezt népzenei anyagot, és településenként 

adták ki. Tápiószentmártonban, Tápiószelén, Nagykátán és ha jól tudom Kókán is. Úri 

Községnek is tett javaslatot tavaly, 2,5 millió Ft-ba került volna +Áfa és akkor azt nem is 

terjesztettük ide a képviselő-testület elé.  

Most pedig az összes településnek a népzenei anyagát próbálja megmutatni. Dupla CD-t 

jelentene, kérem a képviselőket fontoljuk meg hogy tudnánk-e támogatni, mert ha nem 

jelezzük a vásárlást akkor valószínű nem is fogják tudni kiadni. A tájékoztatása szerint Úri 

községből a Solti néni fog rajta énekelni.  

 

Szikszai István: javaslom, hogy továbbítsuk ezt az igényt a nyugdíjasklub felé.  

 

Demeterné Ecseri Katalin: nekünk a pályázati CD-n meg van a Solti néni éneke.  

 

Szikszai István: azt hogy kötelezettséget vállaljunk 25 db CD megvételére, én ennek nem 

látom így értelmét.  

 

Bakosné Szécsényi Bernadett: ezt értékesíteni kéne, hogy vissza jöjjön a pénz.  

 

Dr. Szabó Teréz: nem értékesíteni, hanem kiosztani, iskolának , könyvtárnak.  

 

Szikszai István: én azt javaslom, hogy ezt a bizonyos tájékoztatást adjuk át a 

nyugdíjasklubnak és ha igényt tartanak rá, akkor rendeljék meg. 
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Dr. Szabó Teréz: mivel több hozzászólás nem volt, kérte aki egyetért azzal, hogy a népzenei 

CD kiadásához 25 db CD megvásárlásával 100 eFt értékben hozzájáruljunk az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Úri község képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

 

   12/2012. (01. 31.) sz. kt. határozat  

   Úri község képviselő-testülete 1 igen  

   szavazattal, 5 nem szavazattal, 

   a 25 db népzenei CD megvásárlását 

   nem támogatja.  

   Felelős: Dr. Szabó Teréz:  

   Határidő: azonnal 

 
 

 

Dr. Szabó Teréz az ülést 17.35 órakor bezárta, mivel több hozzászólás nem volt. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Szabó Teréz    Árokszállási Istvánné 

    polgármester     jegyző 


