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Boldog Község Képviselő-testületétől 

Boldog,Kossuth út 8.Tel: 37/ 355-022 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

Készült: a Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 21-i 

   ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

N a p i r e n d : 

 

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2010.I.félévi költségvetésének teljesítéséről 

     (Rendelet-tervezet) 

     Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

 

 

2./ Bejelentések, egyebek. 

 

 

 

 

Boldog, 2010. október 01. 

 

 

 

       Katonáné Fülöp Gabriella 

            Jegyző 

 

 

Tartalom: 

Jegyzőkönyv 

Meghívó  

Jelenléti ív 

Beszámoló, Rendelet-tervezet 2010.I.félévi költségvetés teljesítéséről 

Előterjesztés HKKTT. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálatára 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás dög kutak rekultiváció megvalósítására 

Óvoda konyhai dolgozó szakácsnői tanfolyam elvégzéséhez kapcsolódó kérelem 

Anyatejes Világnap támogatása 
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Határozat száma Határozat tárgya 

   59/2010.(IX.21.)  Költségvetés 2010.I.félévi Beszámoló elfogadása 

   60/2010.(IX.21.)  HKKTT.Szoc.szolg.tervezési koncepció felülvizsg. 

   61/2010.(IX.21.)  Dögkút Konzorciumi Együttműk. Megáll.rekult.megvalósítására 

   62/2010.(IX.21.)  HÉRA Alap-tól elnyert energiatakarékos izzók 10 % bef.eng. 

   63/2010.(IX.21.)  Óvoda konyhai dolgozó szakácsnői tanfolyam díj támogatása 

   64/2010.(IX.21.)   Ált.Isk. TIOP nyertes pályázat Kb.eljárás kiírása 

   65/2010.(IX.21.)  Kb. Szolgáltatás Takács Péter megbízása 

   66/2010.(IX.21.)  Árpád úti Iskola használaton kívüli kazán értékesítése  

   67/2010.(IX.21.)  “SZOPTATÁS VILÁGNAPI” rendezvény támogatása 10 eFt  

    

    

    

   

 Rendelet száma  Rendelet tárgya 

 7/2010.(IX.22.)  2010.évi Költségvetés I.félévi beszámoló elfogadása 
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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: a Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 21-én  

   megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Meghívottak: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző, Őszi Katalin gazdálkodási főelőadó, 

                      Varga Vince Pénzügyi Bizottsági tag 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Varga Vincét a Pénzügyi Bizottság tagját. 

Megállapította az ülés határozat képességét, mivel a 12 képviselő közül jelen van 10 

képviselő, (2 képviselő később érkezett meg.) 

Ezután javaslatot tett a napirendre a meghívótól eltérően azzal a változással, hogy  a napirend 

előtti háziorvosok témáját elnapoljuk a következő ülésre. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

    Képviselő-testületi határozat 

    Boldog községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

    a napirend változására vonatkozó javaslatot elfogadta. 

     

 

I. N a p i r e n d : 2010.évi Költségvetés I. félévi beszámoló megtárgyalás 

                              Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Előterjesztést tett Boldog Község Önkormányzat 2010.évi költségvetésének I. félévi 

értékelésére. 

(Előterjesztés, Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, s elfogadásra javasolta. 

 

Zsíros József képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 

Igen. Szó esett a főtér kivitelezéséhez felvett kölcsön összegéről, ami megtérül, amint a 

pályázati pénzt megkapjuk. További kintlévőség van még a dögkút utófinanszírozása miatt is.  

  

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, hozzászólások nem hangoztak el, javasolta 

a napirend elfogadását. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

   59/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

   Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

   az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének I. féléves 

   értékelésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, s 

   azt elfogadta.  
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Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Majd javaslatot tett a Rendelet-tervezet elfogadására. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

       

Boldog Községi Önkormányzat  

7/2010. (IX.22.) rendelete 

 az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  módosításáról 
 

 

1. § Boldog Községi Önkormányzat módosított rendeletének ( továbbiakban R) 3. § az 

alábbiak szerint módosul : 

 

a) kiadási főösszegét    395.494  ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét   395.494  ezer forintban állapítja meg. 

 

2.§. A R. 7.§ az alábbiak szerint módosul: 

 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 361.238 ezer Ft 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 192.014 ezer Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok:   52.202 ezer Ft 

- dologi jellegű kiadások:     83.873 ezer Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai:     1.566 ezer Ft 

- pénzeszköz átadás, támogatások:   31.583 ezer Ft 

          

3. §. A R.8.§ az alábbiak szerint módosul:  

 

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 

a következők szerint határozza meg: 

 

- Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata 

összesen:                                                                 34.256 ezer Ft 

Ebből:  

  - beruházások előirányzata                                     30.329 ezer Ft 

  - hitel, kamat visszafizetés                                        1.048 ezer Ft 

  - egyéb felhalmozási kiadások, támog.                     2.879 ezer Ft   

 

4. §. 1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek. 

       (2) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

       (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
  

Boldog, 2010. szeptember 21. 

 

 

 Püspökiné Nagy Erzsébet sk.                                        Katonáné Fülöp Gabriella sk. 

               polgármester                                                                    jegyző 
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Kepes László képviselő 

Még a következő napirend tárgyalása előtt kérdi, azért lehet tudni néhány dolgot a háziorvosi 

személyi változásról? 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Igen, a legutóbbi ülésen Kurpé doktor úr a háziorvosi munkájának tájékoztatása során már 

előzetesen jelezte, hogy 2011-től nyugdíjba megy, s a praxisjog átadására egyeztetéseket 

folytat. 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

A praxisjogot Dr. Hatalyák István veszi át. A doktor úr jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt 

később tudna jönni az ülésre, de az egyéb dolgaink miatt, egy közös kötetlen meghívás a 

testület részére, ezért nem csúsztattuk az időpontot, nehogy úgy érezzék, hogy nem tudunk 

időt fordítani rájuk- inkább az alakuló ülést követően döntsünk e témában. Talán etikusabb is, 

hogy az új testület hozza meg a határozatot, hogy január 01-től Hatalyák doktor legyen 

községünkben a háziorvos. 

Egyébként Kurpé doktor háziorvos, írásban is jelezte, hogy a nyugdíjba vonulása miatt 

december 31-vel szeretné felbontani a vele kötött szerződést. 

Októberben más napirendet is meg kell tárgyalni, fogorvosi témára gondol, mivel Péter 

doktornő a továbbiakban szeretné, ha a fogorvosi feladatokat ketten látnák el. Ennek az 

előkészítése időigényes, ezért is gondolta, hogy az orvosok témáját áttesszük a következő 

ülésre. 

Ugyanezen meggondolásból tárgyalunk majd a következő ülésen a szemétszállítási 

szerződésről. 

 

Barócsi Péter képviselő 

Az új leendő háziorvos ide is költözik a faluba? 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

Igényt tart a szolgálati lakásra. Hatvanban lakik, de kérte a szolgálati lakást. Ez nekünk 

nyilván többletköltséget fog jelenteni, mert tisztasági festést kell végezni. 

 

Somogyváry László képviselő 

Turán is megtartja a háziorvosi praxisjogát? 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

Azt nem, az ultrahangos vizsgálatra vonatkozó magánpraxisát szeretné megtartani. 

 

 

II. N a p i r e n d : Bejelentések, indítványok. 

 

1./    HKKTT. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata 

                                Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 
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Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Előterjesztést tett a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Szociális szolgáltatás 

tervezési koncepciójának felülvizsgálatáról 

 

(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Zsíros István alpolgármester 

Választás előtt kicsit érthetetlen, hogy miért kell módosítani a koncepciót? 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

A közigazgatást a kormány mindenképp szeretné átalakítani. Hogy mennyi valósul meg 

belőle, azt még nem tudjuk. A köztisztviselők jelenleg jegyzői államigazgatási hatáskör 

alapján dolgoznak. 

Előzetes tervek szerint 2013-tól a jegyzői hatáskörök egy az egybe a járáshoz kerülnek. Ennek 

megfelelően a mi hivatalunkba maximum három ember maradhatna.  

 

Zsíros István alpolgármester 

Így fognak csökkenni az önkormányzatok. 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés, illetve a határozati javaslat elfogadását. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

   60/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

   Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

   megtárgyalta és elfogadta a szociális igazgatásról és 

   szociális ellátásról szóló 1993.évi III.tv 92.§.(3) és (5) 

   bekezdésének megfelelően elkészített - az előterjesztés  

   mellékletét képező- szociális szolgáltatás tervezési  

   koncepció felülvizsgálatát. 

   A koncepció felülvizsgálatában megfogalmazottakkal  

   egyetért, annak megvalósítását támogatja. 

  

   Határidő: 2010.szeptember 30. 

   Felelős:    jegyző útján polgármester 

 

 

      2./   Dögkút rekultivációjára vonatkozó Konzorciumi együttműködési Megállapodás 

             Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 

   Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Ismertette a dög kutak rekultivációjára vonatkozó Konzorciumi Együttműködési  

Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 

(Megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.) 
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A nyilvánosság miatti költség átcsoportosítás következtében változás történt a konzorciumi 

tagok támogatás részesedésében, ezért szükségessé vált a konzorciumi szerződés módosítása 

Javasolta a képviselő-testületnek az ismertetett Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

módosítás elfogadását. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

             61/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az ÉMOP-3.2.1/B-2 F- 2009.001 kódszámú "Boldog, Ecséd, Hatvan, Lőrinci, 

Rózsaszentmárton állati hulladék-emésztő vermek (dögkutak) rekultivációja"  

című pályázat megvalósításához szükséges támogatási szerződést 

megkötésével egyetért. 

A képviselő-testület elfogadja jelen határozat mellékletét képező módosított 

támogatási összegeket tartalmazó Konzorciumi Együttműködési 

megállapodást, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

3./ HÉRA Alapítvány – energiatakarékos izzók juttatása 

     Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyzőasszony 

Ezt követően elmondta, a Családsegítő Szolgálat megkeresett bennünket, hogy a tavalyi évhez 

hasonlóan ismét lehetőség van a szociálisan rászorulók részére energiatakarékos izzók 

juttatására. A HÉRA Alapítványtól a kistérségen keresztül 100 db energiatakarékos izzót 

kapunk. Körülbelül 50 család az, aki érintett. Elsősorban iskoláskorú családokhoz szeretnénk 

juttatni, ebben a munkatársak segítségét kérte, hogy gyűjtsék össze a rászorultakat. 

Az adományhoz 10 % önerő szükséges. Az izzók ára 1100.-Ft. Kéri a testület jóváhagyását. 

 

Zsírosné Őszi Katalin képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag 

A segélykeret terhére javasolja az összeg jóváhagyását. 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Szavazásra bocsátotta a kérdést, aki egyetért a jegyzőasszony által elmondottakkal, az 

kézfelnyújtással jelezze azt. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

  62/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

  Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 

  Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Családsegítő 

  Tanácsadó Szolgálata által a HÉRA Alapítványtól elnyert pályázat      

  (energiatakarékos izzók) realizálása érdekében 10 % adomány 
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(11.000.-Ft) befizetését engedélyezte. 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:    jegyző 

 

 

4./ Püspöki Gusztávné óvodai dolgozó szakácsnői tanfolyam díjához támogatás kérése 

     Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

Ezek után ismertette az óvoda konyhai dolgozójának levelét, melyben szakácsnői tanfolyam 

elvégzéséhez kéri az önkormányzat támogatását.  

Az óvoda vezetője a jelenlegi szakácsnő gyakori betegsége miatt szeretné az eddigi 

helyettesét Püspöki Gusztávnét ilyen típusú képesítésre beiskolázni.  

Ahhoz, hogy megszerezze ezt a képesítést, 8 hónap a tanulási idő, melynek díja 280 e Ft. A 

dolgozó nyilván sajáterőből ezt nem tudja bevállalni, de ha az önkormányzat segít, abban az 

esetben nagyon szívesen eljár Jászberénybe. 

  

Zsírosné Őszi Katalin képviselő, Csicsergő Óvoda vezetője 

Erre a tanfolyamra Hatvanba csak kizárólag munkanélkülieket iskoláztak be, mivel ő 

munkaviszonyban áll, ily formában nem lehetett beiskolázni. 

Jászberényben most indult szeptemberben ilyen képzés, de még befogadják, amennyiben most 

csatlakozik. A finanszírozásról viszont nekünk kellene gondoskodni. 

 

Őszi András képviselő 

Ezt az állást nem kell meghirdetni? 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

Természetesen igen, de nyilván az eddigi dolgozót fogjuk előnyben részesíteni. 

 

Tóth Éva képviselő 

Esetleg részletfizetést nem lehet kérni? 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyzőasszony 

Utánanézünk van e erre lehetőség. 

 

Zsírosné Őszi Katalin képviselő, Csicsergő Óvoda vezetője 

Szakácsnő nélkül nem lehetünk, s ő alkalmas erre a feladatra, csak nincs meg a megfelelő 

végzettsége. 

A jelenlegi szakácsnő gyakori gerinc problémái miatt mindenesetre jó lenne, ha a helyettese 

rendelkezne ezzel a képesítéssel. 

 

Tóth Éva képviselő 

Annak nem látná értelmét, hogy idegent alkalmazzunk. De megnyugtatóbb lenne, ha a költség 

egy része az idei költségvetést, a másik fele pedig a jövő évit terhelné, ezt a megoldást jobban 

helyeselné. 
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(Somogyváry László 17
55

-kor az ülésről más elfoglaltsága miatt eltávozott.) 

 

Őszi András képviselő 

Határozza meg a következő testület, az ilyen összegű anyagi terhet. 

 

Tóth Éva képviselő 

Gyakorlatilag egy havi bér. 

 

Kepes László képviselő 

Véleménye szerint ezt az összeget nyilván elő lehet teremteni, jó néhány embert 

beiskoláztunk már. 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Szavazásra tette fel a kérdést, aki egyetért a konyhai dolgozó szakácsnői tanfolyam díjának 

támogatásával, az kézfelnyújtással jelezze azt. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

   63/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

   Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

   a Csicsergő Óvoda konyhai dolgozója Püspöki Gusztávné 

   szakácsnői képzési díjához 280 e Ft összeg erejéig 

   hozzájárul. 

 

   Határidő:  azonnal 

   Felelős:     jegyző 

 

 

III. N a p i r e n d : Egyebek. 

 

 

Tóth Éva képviselő, Berecz Antal Általános Iskola igazgatója 

A TIOP-os pályázatról szólt, nagy örömünkre nyertessé nyilvánították Boldogot. A 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül, ezáltal lehetőségünk van modern 

kivetíthető interaktív táblák beszerzésére. Az iskolának sajnos már igen lepusztult 

számítógépparkja van, melyeket korábban is nyertek innen-onnan, úgy hogy nagy örömükre 

szolgál ez a lehetőség. 2007.óta folyamatosan pályáztak, ez a harmadik beadott pályázat 

eredménye. 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyzőasszony 

Kb. eljárás feltételeire hívta fel a figyelmet, a határnapokat nagyon be kell tartani. Szakértő 

bevonását javasolja az előkészítő munkába.  
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Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató 

Ha a közbeszerzési eljárás kiírás során a pályázat benyújtásához csatolandó árajánlatot adó 

cégeket kívánjuk meghívni. 

Három cégtől kaptak ajánlatot, nem tudja, melyik lenne az előnyösebb, ha egy országos nagy 

cégtől szereznék be a tantermi csomagot, vagy egy közeli kisebb cégtől. 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

A közbeszerzési eljárást ki kell írni, s az eljárás lefolytatására Takács Péter projekt 

menedzsert javasolja megbízni.  

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Javasolta az iskola TIOP nyertes pályázatának kb. eljárás kiírásával egyetérteni. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

   64/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat  

   Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

   a boldogi Berecz Antal Általános Iskola  nyertes  

TIOP-1.1.1/07/1. pályázatának Közbeszerzési eljárási 

kiírásával egyetértett. 

 

   Határidő: értelem szerint 

   Felelős:    jegyző 

 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Javasolta továbbá, aki a közbeszerzési eljárás lefolytatására Takács Péter projekt menedzser 

megbízásával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze azt.  

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

   65/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

   Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

   az iskola nyertes pályázatának közbeszerzési eljárás 

   lefolytatására Takács Péter Projekt menedzsert 

   bízza meg. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős:    jegyző 

                      

(18.15-kor Görög Péter érkezett meg.) 

 

Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató 

Az Árpád úti épület kazán értékesítését kezdeményezte, régóta nem üzemel, kérdéses, hogy 

üzembe lehet e még állítani. Az iskola volt dolgozója szeretné megvásárolni. 

 

Zsírosné Őszi Katalin képviselő, óvodavezető 

Az Óvodában is van, és még a Laktanyába is üzemen kívül helyezetett kazán. 
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Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

100 ezer forintért el lehet adni? Ha megad érte annyit a vevő? 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

A Berecz Antal Általános Iskola Árpád úti épületében lévő, használaton kívüli kazán 100 e Ft 

összegben az iskola volt dolgozója részére engedélyezi értékesíteni. Az összeg befizetését az 

önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

   66/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

   Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

   az Árpád úti Iskola épületében lévő használaton 

   kívüli kazán értékesítését az iskola volt dolgozója 

   részére 100 e Ft összegben engedélyezte. 

   Az összeg befizetését az önkormányzat költségvetési 

   számlájára kell befizetni.  

 

   Határidő: értesítésre azonnal 

   Felelős:    iskola igazgató 

 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Ezek után ismertette az ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézetének levelét, melyben  

„A Szoptatás Világnapi” területi rendezvényhez kérnek anyagi támogatást. 

(Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 10 e Ft összegű támogatást javasol jóváhagyni. 

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

   67/2010.(IX.21.) képviselő-testületi határozat 

   Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

   az ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézetének 

   „A SZOPTATÁS VILÁGNAPI” területi rendezvényének 

   támogatására 10 e Ft-ot hagyott jóvá.  

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős:    polgármester 

 

Zsírosné Őszi Katalin képviselő-óvodavezető 

Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy az óvoda háromoldalú pályázatot nyújtott be, s nyert el 

a Comenius pályázaton. Sepsiszentgyörgy, illetve egy svédországi óvoda partnerei lesznek. 

13 ezer eurót nyertek e célra. Az első utazásra, melyet a program keretében nyertek október 4-

től 9-ig  kerül sor Romániai Sepsiszentgyörgyre.  

Tavasszal Magyarországon lesz ez a találkozó, 2012-ben pedig a svédeknél. Az elnyert 

összeget már az önkormányzat megkapta, gyakorlatilag 12 utazással kell elszámolniuk, azt 

hogy milyen célra, mily módon használja fel az elnyert összeget, azt nem vizsgálják, persze 

profitot nem termelhetnek. 
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A pályázat még fennmaradó 20 %-át majd csak a program befejeztével fogják átutalni 

részünkre. 

 

Zsíros István alpolgármester 

Ez persze nem azt jelenti, hogy számla nélkül viheti el a pénzt. 

 

Zsírosné Őszi Katalin képviselő, óvodavezető 

Az önkormányzat felé az utazások számával, viszont el kell számolni. Ebben a programban az 

óvó nénik vesznek részt. A projekt végén négy nyelven megjelenő népi játékok, 

gyermekdalok stb. megjelenésével kell rendelkezni. 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

A pénzügyi részhez szólt hozzá, gyakorlatilag 13 ezer euró nyert az ovi.  Mivel az 

önkormányzat nem rendelkezik valutával, ez átutalásra került az önkormányzat számlájára.  

 

(18.23-kor Tábori László érkezett meg.) 

 

Görög Péter képviselő 

Mily módon jutottak e pályázathoz? 

 

Zsírosné Őszi Katalin képviselő, óvodavezető 

A Heves Megyei Pedagógiai Intézet javaslata alapján jutottunk a pályázat lehetőségéhez. 

 

Tóth Éva képviselő 

Az iskolában ő már évek óta jelezte az angol szakos pedagógusoknak és ők is szeretnének 

ilyenben részt venni. Keresik a megfelelő partnereket. 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző  

Még lehet, hogy lesznek árfolyambeli különbségek. Meglátjuk, hogy 2012 nyár elején, majd 

hogyan alakulnak a dolgok. Mivel az is szeretne ilyen jellegű programban részt venni, akkor 

esetleg egy valutapénztáron el lehet gondolkodni. 

 

Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató 

Végül is ez a jövő zenéje. De azért reméli, hogy hamarosan sor kerül rá. 

Mindenesetre gratulál az ovinak, ez egy nagyszerű lehetőség. 

 

Zsírosné Őszi Katalin képviselő, óvodavezető 

A vezető helyettest legalább annyira megilleti a köszönet, mert végül is ő ennek a projektnek 

az összefogója. 

 

Polgármesterasszony köszönte a tájékoztatást, és jó utazást kívánt az óvodapedagógusoknak. 

 

Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató 

Az utolsó szó jogán, mint az iskola igazgatója, nagyon szépen köszöni mind azt a sok 

támogatást, amit az önkormányzat nyújtott az iskolának. Szép eredményeket értek el, az ehhez 

való támogatást köszöni. 
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Zsírosné Őszi Katalin képviselő, óvodavezető 

Ő úgy szintén. S nagyon jól érezte magát a testületben az eltelt négy évben. 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Valóban gyorsan elrepült ez a négy év, jó volt együtt dolgozni. Megköszönte a hozzáállását a 

képviselő tagoknak.  

Bár sok mindennel nem értettünk egyet, amit ránk erőltettek, de próbáltuk valamilyen szinten 

még is jól meghozni döntéseinket. 

Jó volt ezt a testületet vezetni, helyesebben együtt dolgozni. S ezt tudja mondani a 

jegyzőasszony felé és a munkatársai felé is, mindenki a falu fejlődésért tette a dolgát. 

Nagyon köszöni munkájukat. Két képviselőtársunk nem indul a választáson, kívánja, hogy 

magánemberként is érjenek el sikereket. 

Többen megmérettetik magukat, köszöni szépen. Tovább kell küzdeni azzal, amit elkezdtünk. 

S ha bizalmat szavaz a lakosság, akkor a nem könnyű munkát a falu fejlődése érdekében 

folytatjuk. 

Bízik abban, hogy a választópolgároknak is felelősségük lesz, mikor szavazni elmennek, mert 

nagyon nagy lesz azoknak a felelőssége is, akik tovább is bekerülnek. 

Személy szerint olyan embereket ismerhetett meg, akik felelősséget éreztek ezért a községért. 

Soha – soha nem volt a kistérségen sem olyan érzése, hogy ez a testület akadályozta volna 

munkáját. Úgy érzi, mindig a főbb problémákat helyezték előtérbe, nem pedig egymásra 

mutogattak. 

Nagyon nagy segítségére voltak a képviselők, akik indulnak sok sikert, a munkahelyen és az 

életben pedig sok szépet és jót kíván 

Jegyzőasszonynak szintén megköszönte a munkáját, aki az elmúlt három évben nagyon nagy 

segítségére volt. 

 

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző 

Bár már a jövőben ugyan így nem tudunk együtt dolgozni, de mindazokkal, akikkel már nem 

fog együtt dolgozni, büszkén venné, ha beavatnák a jövőben az életük egy-egy pillanatába. 

Reméli nem bántottuk meg egymást. Mind a maga, mind a köztisztviselői nevében 

megköszönte munkájukat, ígérjük, s reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan a 

megelégedésükre tudunk szolgálni. 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 

Több napirendi pont nem lévén, az ülést bezárta, s a ciklus utolsó ülésére való tekintettel 

engedjék meg, hogy egy szerény vendéglátásra invitáljuk a Tisztelt Képviselőtársakat.  

 

 

kmf. 

 

 

Püspökiné Nagy Erzsébet     Katonáné Fülöp Gabriella 

          polgármester           jegyző 
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