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Jegyzőkönyv 

Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30. napján tartott 
üléséről. 

Jelen vannak: Kővári Lászlóné polgármester, 
Bondor Ágnes, 

Katonáné Szűcs Ágnes, 
Mátrainé Kalmár Lilla, 
Pilmayer Júlia, 
Pintér Zoltán képviselők. 

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző, 
Jegyzőkönyvvezető: Pádámé Laczó Emma 

Kővári Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 
a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést 18— órakor megnyitja. 

Kővári Lászlóné polgármester az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Mátrainé Kalmár Lilla és Katonáné Szűcs 
Ágnes képviselőket kéri fel. 

A képviselők a felkérést elfogadták. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek Mátrainé 
Kalmár Lilla és Katonáné Szűcs Ágnes képviselőket megválasztotta. 

Kővári Lászlóné polgármester javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. 

Javasolt napirendi pontok: 

1. ) Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

2. ) Az Orvosi Rendelő felújítási, korszerűsítési munkálatai. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

3. ) Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról. 
Előterjesztő: Bata József jegyző 

4. ) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi munkájáról. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

5. ) Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

6. ) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására, valamint a 
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítésére. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 
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7. ) Beszámoló Dorogháza 2016. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

8. ) Megállapodás közös képviselet ellátásáról (szennyvíz-közmű). 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

9. ) Egyebek 

Kővári Lászlóné polgármester ezt követően szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását, 
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 

1. napirendi pont tárgyalása 
Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet az elmúlt ülés óta átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
(Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
szóló tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

2. napirendi pont tárgyalása 
Az Orvosi Rendelő felújítási, korszerűsítési munkálatai. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Timmemé Demcsik Ágnes 
közbeszerzési szakértő megküldte az orvosi rendelő épületének közbeszerzési eljárásával kapcsolatos az 
anyagot. Dorogháza Község Önkormányzata, Nemti Község Önkormányzata és a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal közösen nyújtotta be pályázatát a TOP-4.1.1-15 NG1 kódszámú pályázat keretében az 
..Dorogháza és Nemti orvosi rendelő épületeinek felújítása” című projektre, a támogatást igénylő konzorcium 
vezetője Nemti Község Önkormányzata. 
Dorogháza Község Önkormányzata és Nemti Község Önkormányzata konzorciumi tagok a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó, Ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a projektet 
érintő, annak megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat önállóan folytatták le. A lefolytatott eljárás: 
hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás a Kbt 115. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 
A pénzügyi fedezet biztosítására benyújtott támogatási kérelem támogatásáról szóló értesítést az Önkormányzat 
2017. május 1-i dátummal kézhez kapta; a rendelkezésre álló anyagi fedezet értéke: 22.328.303 Ft. 
A TOP-4.1.1-15-NG1 pályázat keretében igényelt pénzügyi fedezet mértéke megegyezik a közbeszerzés nettó 
értékével. A támogatás intenzitás 100 %. 

Az eljárás adatlapja 2017. április 12-én megnyitásra került a Közbeszerzési adatbázisban KBE- 003374/2017 
azonosító számon. 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat 2017. április 13-án küldte meg 
egyidejűleg, közvetlenül írásban öt, teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplő részére a Kbt. 
115. § (2) bekezdésével összhangban. 
Az ajánlattételi határidőre 5 db ajánlat érkezett be. A Bíráló Bizottság elvégezte a beérkezett ajánlatok 
értékelését és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra 
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figyelemmel a közbeszerzési eljárásban a Tankina Bau Kft (3142 Mátraszele, Szabadság út 114.) ajánlattevő 
tette a legjobb ár-érték aránnyal bíró ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot (1000,00 pont) , így tárgyi 
közbeszerzési eljárásban a Tankina Bau Kft kerüljön nyertes ajánlattevőnek kihirdetésre. 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések 
alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai alapján 
megfelel a 2. értékelési szempontban meghatározott feltételnek, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 
Az ajánlattevő ajánlata: nettó ajánlati ár: 22.318.862 Ft. Mv-E jogosultsággal rendelkező építési felelős műszaki 
vezető szakember többlet szakmai tapasztalata: 36 hónap + 80,4 hónap. Kérte a képviselő-testület tagjait, 
hatalmazzák fel a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére. 

Kérdések, hozzászólások: 

Mátrainé Kalmár Lilla: Egyetért a határozati javaslattal. Hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert, 
hogy a vállalkozási szerződést írja alá a Tankina Bau Kft-vel. 

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kővári Lászlóné 
polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
42/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzata az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a 
közbeszerzési eljárásban a Tankina Bau Kft (3142 Mátraszele, Szabadság út 114.) ajánlattevő tette a legjobb ár-
érték aránnyal bíró ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot (1000,00 pont), így tárgyi közbeszerzési eljárásban a 
Tankina Bau Kft kerül nyertes ajánlattevőnek kihirdetésre. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő 
a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai alapján megfelel a 2. értékelési szempontban meghatározott 
feltételnek, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 
A nyertes ajánlattevő ajánlata: nettó ajánlati ár: 22.318.862 Ft. 
Mv-E jogosultsággal rendelkező építési felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata: 36 
hónap + 80,4 hónap. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2017. június 9. 
Felelős: Kővári Lászlóné polgármester 
3. napirendi pont tárgyalása 
Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról. Előterjesztő: Bata 
József jegyző 
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Bata József jegyző rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött anyaghoz. A múlt évben a testületek döntést 
hoztak a közös hivatallal kapcsolatban. A hivatal személyi állományát egy fővel csökkenteni kell, és a 
feladatokat az ügyintézők között szét kell osztani. 2016. szeptember 1. napjától a három település pénzügyesei 
Dorogháza településen vannak állandó jelleggel. A nyugdíjba vonuló kolléganő feladatai szétosztásra kerültek. 
A dorogházi adóügyeket a szuhai adóügyekkel együtt Dománné Pádár Marianna viszi, a kereskedelmi igazgatást 
pedig mind a három településre vonatkozóan Sípos Istvánné. A közös hivatal pénzügyei a három pénzügyes 
kolléganő között került felosztásra. Eleinte voltak problémák, fenntartások. Meg kellett győzni a kollégákat és 
a polgármestereket. Sok a feladat, de a kolléganők a legjobb tudásuk szerint próbálják csinálni. A költségvetést 
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2016. évben 36.869 e Ft-tal lett elfogadva, mely évközben 8.259 e Ft-tal módosult. A módosulások abból 
adódtak, hogy a jegyzőn kívül az összes kolléganő keresetkiegészítést kapott. Ezt tervezni nem lehet, csak a 
tényleges összeggel év közben módosítani. Az államháztartáson belülről kapott a hivatal működési célú 
támogatást. Az elmúlt évben lebonyolított népszavazás költségét, 2.361 e Ft-ot a közös hivatal kapta meg. Az 
évi végi záró pénzkészlet 1.209 e Ft volt, időbeli elhatárolás a 2016. december havi bér. Két beszerzés történt a 
települések dologi kiadása terhére a dorogházi hivatal részére egy fénymásoló, és a három pénzügyes kolléganő 
részére egy fénymásoló. Elindult az e-közigazgatásra való áttérés, valószínűleg 2018. január 1. napjától 
kötelezően bevezetésre kerül. Ennek a technikai feltételeinek elérésére a közös hivatal benyújtott egy pályázatot, 
melynek támogatási összege 6 millió Ft. Ebből azok az eszközök kerülnek beszerzésre, melyek az ASP-re való 
áttérés technikai részét biztosítják. A kollégáknak ezzel kapcsolatos továbbképzésre kell menni. Az 
ügyintézőknek e-személyigazolványt kell készíteni, kártyaolvasók lesznek, valamennyi ügyintézőnek 
kiadmányozási joga lesz. Nem biztos, hogy a kapott támogatás az ASP-re való áttérést teljes mértékben fedezi, 
kell az önkormányzatoknak is hozzájárulni. Elektronikusan már most is sok mindent megoldanak, mivel minden 
településen van kirendeltség, ezért több eszköz is kell, több csatlakozási pontot kell kiépíteni. 

Hozzászólások: 

Pintér Zoltán: Javasolta a beszámoló elfogadását. 

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kővári Lászlóné 
polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

43/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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882.800 Ft került átadásra, melyet támogatásként kapott az önkormányzat. Civil szervezetek támogatására 
220.000 Ft-ot fizettünk ki. 
Bátonyterenyei Többcélú Kistérségi Társulás keretében működtetjük a házi gondozást, családsegítést, a 
gyermekjóléti szolgálatot valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
A társulás felé fennálló tartozásunkból a rendkívüli támogatás jogcímen kapott 1.254.698 Ft-ot 2016. december 
hónapban fizettük ki, a szociális központ támogatására. 
A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság részére gumiabroncs vásárlásra 36.585 Ft került kifizetésre. Helyi 
önkormányzatok és költségvetési szerveik részére 2.471.411 Ft került kifizetésre. 
Szociális ellátások teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi 
támogatás címen 742.400 Ft összegben került kifizetésre Erzsébet utalvány a gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultaknak. Lakhatási támogatásban átlagosan havonta 35 család jogosult, részükre 973.000 Ft támogatás 
került kifizetésre. Átmeneti segélyre 446.500 Ft, temetési segélyre 68.000 Ft került kifizetésre. Egyéb az 
önkormányzat rendeletében meghatározott juttatásként: Bursa Hungarica 252.500 Ft, tankönyv támogatási 
10.975 Ft. 
Az étkeztetést 2015.március 1-től újra az önkormányzat konyhája és biztosítja a gyermekek, munkavállalók, 
vendégek és szociális étkeztetést igénylők ellátását. Négy fő látja el a feladatokat, 1 fő szakács. 2 fő konyhalány, 
1 fő élelmezésvezető. Az étkeztetés biztosítása zavartalan volt az átállást követően, az önkormányzat biztosította 
a szükséges eszközöket, a működési engedély kiadásához a konyhában a szükséges felújítások elvégzésre 
kerültek, melyhez az étkeztetéshez nyújtott állami támogatás biztosított fedezetet. 
Megvalósult a raktárépület megépítése 7.950.000 Ft nettó összegben, az építés fordított ÁFA körbe tartozik 
melynek összegét 2017 évben kell befizetnünk, mivel az önkormányzat éves áfa bevalló. Az áfa összege 
2.145.500 Ft melyet a konyhának átszámlázunk, hogy kiadásként ott jelenjen meg. 
A szociális étkezők átlagos száma 29 fő, az óvodás és iskolás gyermekek száma éves átlagban 107 fő.( 18 fő 
óvodás. 89 fő iskolás), a munkahelyi-és vendég étkezők éves átlagos száma 7 fő. 
A kommunális feladatok szinte teljes egészében közmunkaprogram keretében kerültek ellátásra. Egyes 
útszakaszok és csapadékvíz elvezető árok karbantartása és helyreállítása is a közmunkaprogram keretében 
valósult meg. 
Főként közfoglalkoztatás keretében biztosítjuk a közterületek takarítását, a köztemető fenntartását, valamint az 
önkormányzati intézményeknél és ingatlanoknál elvégzendő feladatokat. 
Az elmúlt évben három start járási mintaprogramunk volt: Belvíz elvezetés 2016.03.01-2016.11.30- ig 15 fővel. 
Az összes támogatás 8.170.878 Ft. Helyi sajátosságokra épülő program 2016. 03.01- 2016.11.30-ig 15 fővel, 
garázs építés a mezőgazdasági programban beszerzett traktor és pótkocsi biztonságos elhelyezésére, kerítés 
készítés, konyha régi tároló helyiségének felújítása. Az összes igénybe vett támogatás 13.542.061 Ft. 
Mezőgazdasági program 2016.03.01-2017.02.28-ig 15 fővel. Tovább folytattuk az előző évben megkezdett 
munkát a fóliában és a szabadföldön is. A megtermelt zöldségfélék 95 %-át az önkormányzat konyháján 
használták fel frissen, illetve tartósították, vagy fagyasztották. Szerencsére pályázati úton sikerült az Ivády házba 
egy hűtőkamra beszerzése, mely nagyban megkönnyíti a megtermelt zöldségek tárolását. A felhasznált 
támogatás 23.542.061 Ft. Huzamosabb közfoglalkoztatás keretében: konyhai kisegítő és hivatalsegéd 
foglalkoztatása 2016.03.01-2016.08.31-ig, és 201.09.01-2017.02.28-ig 4 fővel. 3 fő konyhalány. 1 fő 
hivatalsegéd 100 %-os támogatással. A zavartalan munka érdekében szükséges volt két fő konyhalány 
alkalmazása, akik besegítettek a főzésbe, illetve a zöldségfélék tartósításában. A felhasznált támogatás összesen 
1.807.973 Ft +1.848.845 Ft. Téli egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás keretében 2016.01.25-2016.02.29-ig 3 
fővel. 2014-ben Helyi értékteremtő program keretében az Ivády ház felújítása folyt mely 2014.09.30-ig tartott. 
A munkaügyi központ a program ellenőrzésekor megállapította, hogy a vállalt munkák egy része készült el 
2014-ben. A hiányzó munkák elvégzéséhez biztosítottak 3 főt és 421.230 Ft támogatást. A 2015. évről áthúzódó 
programok támogatása 4.639.056 Ft. 
4. napirendi pont tárgyalása 
Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi munkájáról. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kővári Lászlóné polgármester: Tájékoztatta Képviselő-testületet, hogy 2016. évben elöntött a Képviselő-
testület a harmadik negyedéves beszámoló elfogadásáról. Az utolsó negyedévben azonban a normatív 
támogatások módosultak, ezért először a 2016. évi költségvetés módosításáról kell dönteni, azt követően pedig 
a beszámoló elfogadásáról. 

Kérdések, hozzászólások: 

Bata József jegyző: A rendelet módosítás kapcsán a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetés bevételi és 
kiadási oldalát érintő módosításokról kell dönteni. Ahhoz, hogy 2016. december 31-i állapotnak megfelelő 
beszámolót lehessen készíteni, a harmadik negyedévi módosításokat el kell fogadni. 

Pintér Zoltán: Javasolta a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
tette fel a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta: 

Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017.(V31.) 

önkormányzati rendelete 
Dorogháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésérőlés a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 
2/2016.(111.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kővári Lászlóné polgármester :A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetését 5.039.446 Ft forráshiánnyal 
fogadta el, mely összeget a költségvetésben a működőképesség megőrzését szolgáló támogatások között 
szerepeltetett, mivel a törvény szerint hiánnyal a költségvetést nem lehetett elfogadni. A forráshiány teljes 
egészében működési jellegű volt. Az előző évről áthúzódó közel 4 millió Ft tartozás a Kistérség felé, még 
havonta növekvő számlák, fizetési felszólítások érkeztek. Ezért az önkormányzat minden pályázati és 
támogatási lehetőséget igénybe vett. 
Kiadásainkat úgy kellett irányítani, hogy a kötelezően ellátandó közszolgáltatások, és önkormányzati 
feladatellátások színvonalában ne történjen visszaesés. 
A településen az igazgatási - hatósági feladatok a 2013. január napjával létrejött Mátramindszenti Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. Az ellátás zavartalan volt. Egészségügyi alapellátásban a védőnői szolgálatot 
Nemti községgel közösen látjuk el. Itt alapvetően gond, hogy az OEP finanszírozás 92%-ban fedezi a bérjellegű 
és járulék kiadásait, az összes kiadásnak, pedig a 82%-át. A háziorvosi szolgálatot vállalkozási formában Dr. 
Pilmayer Nándor látja el, az önkormányzat fizeti a rezsi költséget és biztosítja a rendelő tisztántartását. A 
háziorvos a rezsi költséghez havi 30 e Ft összeggel járul hozzá. Átadott pénzeszközök megoszlását a 7. számú 
melléklet tartalmazza. Az egyéb vállalkozásoknak átadott 6.071.100 Ft tartalmazza a fogorvosi szolgálatot ellátó 
P & S Dentál Kft OEP-és önkormányzati támogatását, a lakossági ivóvíz támogatást biztosítására az ÉRV Zrt 
részére
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A jelentősebb közszolgáltatásokat közüzemi szerződésekkel biztosítottuk. A közműszolgáltatások (víz, gáz, 
csatorna, elektromos áram, közvilágítás, szemétszállítás) számláit az év nagyobb részében, sikerült időben 
teljesíteni. 2016.09.30-án kérelmet nyújtottunk be a belügyminisztériumhoz önkormányzatok rendkívüli 
támogatása címen 2.453.022 Ft összegben mely tartalmazta a Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló 
1.766.567 Ft összegű tartozást. 686.455 Ft-ot a fennálló dologi kiadásainkra. Felhalmozási kiadásokat 
részletesen a 4. számú melléklet tartalmazza, ingatlan építés 7.950.000 Ft, informatikai eszközök 157.775 Ft, 
egyéb gépek berendezések 8.217.856 Ft, ami áfával együtt összesen 18.587.053 Ft. Felújítások között a 
benyújtott iskolai pályázat elkészítésének díja szerepel 1.270.000 Ft összegben. 
Kistérségi társulás keretében kerül a szociális ellátások közül a házi gondozás, családsegítés és gyermekjóléti 
szolgálat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A többcélú társulás keretein belül ellátott szolgáltatások mind 
szakmai, mind gazdálkodási területen eredményesek. Szakmai szempontból előnyt jelent, hogy egyes feladatok 
irányítása, szervezése és ellátása a megfelelő képzettségű szakembergárda miatt szakszerűbb, a szükséges 
szabályzatok megléte biztosított. 
E területen történt változás, sikerült Bátonyterenyéről iskolai munkarendhez igazodó autóbuszjáratot indítani, 
amivel a Bátonyterenyéről intézményeinkbe járó gyerekek utaztatása megoldódott. Működési célú 
támogatások teszik ki az önkormányzat bevételének 70 %-át, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz. 
Közhatalmi bevételek megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza, a magánszemélyek kommunális adója 
2.965.325 Ft, iparűzési adó 4.554.290 e Ft, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-a 2.293.828 Ft, 
késedelmi pótlék 353.284 Ft, összesen 10.166.728 Ft. 
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázatunkon 1.500.000 Ft támogatást kaptunk, 
melyből 1.254.698 Ft-ot kistérségi támogatásra 245.302 Ft-ot pedig dologi kiadásra költöttünk. Az elszámolás 
megtörtént. 
Az önkormányzat saját működési bevételei között a kamatbevétele 2.445 Ft, bérleti díjak, adós egyéb bevételi 
számláján befizetett letiltások 2.095.429 Ft, térítési díjak 6.455.770 Ft, kölcsönök visszafizetése 297.654 Ft. 
Mezőgazdasági termékek értékesítése 92.511 Ft. 
Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól fogorvosi 
szolgálatra átvett finanszírozás 5.633.700 Ft, illetve a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás 53.972.104 Ft. 
Az önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványa 8.433.512 Ft, mely működési kötelezettséggel terhelt, 
2.858.682 Ft közfoglalkoztatási feladatokra kapott összeg a 2017.02.28-ig tartó programok fedezetére. A 
fennmaradó összeg felhasználásáról később dönt a Képviselő-testület. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
címen szerepel a 2017.00 havi évi nettó állami támogatás, amit 2016 évben kaptunk meg 2.761.477 Ft. 
A Picurka Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozására az NRSZH-val megkötött támogatási szerződés szerint a 
Magyar Államkincstáron keresztül a központosított előirányzatként támogatást a szolgáltatás fenntartásához évi 
6.245.115 Ft összegben. 2015 decemberében módosult a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének feltétele, 
intézményesített formában, működési engedélyhez kötötten kívánják tovább fenntartani. Az önkormányzat a 
működési engedély kiadását 2016. február 01-ig kezdeményezte, és a működési engedély kiadásra került. 
Kérte a Képviselő-testületet hogy az önkormányzat 2016. évi beszámolóját az előterjesztés alapján fogadják el. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a kiküldött rendelet-
tervezet elfogadását. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta: 
Dorogháza Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2017.(V.31.) 
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kővári Lászlóné polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Dorogháza Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2013.(VI. 17.) számú határozatával fogadta el a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját, melyet 2015. július 2. napján felülvizsgált. A 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdése értelmében át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati határidő 2017. 
június 24. napján válik esedékessé. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az Esélyegyenlőségi Programot 
tekintse át, és a felülvizsgálatra vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. 

Jelenlévők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kővári Lászlóné polgármester 
szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
44/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette és 
változatlan formában elfogadta. Az abban vállalt célok időarányos célok időarányos végrehajtása megtörtént. 
Az önkormányzat fontosnak tartja a célokban foglaltak továbbvitelét és az időszak végéig történő teljes körű 
megvalósítást. 

6. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására, valamint a településképi 
arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítésére. 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Bata József jegyző: A testület már döntött a településképi arculati kézikönyv elkészíttetéséről. Az Architechton 
Építész Tervező és Kivitelező Kft. (Mátramindszent, Petőfi út 30.) lett megbízva ennek elkészítésével. 
Jogszabályi előírás ennek elkészíttetése, ezért meg kell határozni a testületnek, hogy kik lesznek a partnerek, 
azokat a fórumokat, ahol információkat lehet szerezni. Szemben az eddigi gyakorlattal, rögzíteni kell a 
településfejlesztési és településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének folyamatát. 

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kővári Lászlóné 
polgármester szavazásra tette fel a kiküldött rendelet-tervezetet. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta: 

Dorogháza Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017.(V.31.) 

önkormányzati rendelete 
a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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7. napirendi pont tárgyalása 
Beszámoló Dorogháza 2016. évi közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kővári Lászlóné polgármester: A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság megküldte az Önkormányzat részére a 
Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területéhez tartozó Dorogháza község 2016. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló tájékoztatót. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vitassa meg 
és fogadja el. 

Hozzászólás: 

Mátrainé Kalmár Lilla: Javasolta a tájékoztatót a kiküldött tartalommal elfogadni. 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
45/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 
Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területéhez tartozó Dorogháza község 2016. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló tájékoztatót, melyet a melléklet szerinti tartalommal elfogad. 
Megbízza polgármesterét, hogy a döntésről tájékoztassa a kapitányságvezetőt. 

Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Kővári Lászlóné polgármester 

8. napirendi pont tárgyalása 
Megállapodás közös képviselet ellátásáról (szennyvíz-közmű). 
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal 2017. március végén írásbeli megkereséssel fordult a települési 
önkormányzatokhoz, amelyben kérte hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény értelmében vizsgálják felül 
a tulajdonukat képező víziközmü-rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultságokat, és meg kell küldeni 
részükre a víziközmű rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről szóló írásbeli 
megállapodást. Dorogháza község Önkormányzata Bátonyterenye, Mátramindszent Mátraverebély, Nemti és 
Szuha önkormányzataival azonos működési területen lévő közműves szennyvízszolgáltatás ellátását biztosító 
víziközmű rendszeren felelősnek minősül. A Közmű-szabályozási Hivatalnál mind az ivóvíz, mind a 
szennyvízközmű rendszer esetén a bejegyzett közös képviselő Bátonyterenye Város Önkormányzata. A közös 
képviselet ellátása a Szolgáltató részéről egyeztetésre került a többi önkormányzattal. Kérte a Képviselő-
testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

Jelenlévők részéről a tárgyban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kővári Lászlóné polgánnester 
szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
46/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszeren 
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tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletére vonatkozó megállapodás(ok) jóváhagyására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. pontjában foglaltakra 
figyelemmel egyetért azzal, hogy Bátonyterenye Város Önkormányzata a Bátonyterenye és térsége közös 
ellátási felelősséggel érintett szennyvíz víziközmű rendszerek vonatkozásában a közös képviseletet továbbra is 
ellássa. 

A Képviselő-testület a közös ellátási felelősséggel érintett vízi közmű-rendszerek működtetéséről és 
képviseletéről szóló határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kővári Lászlóné polgármester 

9. napirendi pont tárgyalása 
Egyebek 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése elnevezésű pályázattal 
kapcsolatban megkeresték a pályázatírók. A pályázatot 101.600.- Ft-ért írják meg. Amennyiben felkéri őket a 
testület a projektmenedzsmentre az 508.000.-Ft. A pályázati összegbe a pályázatírás nem tartozik bele, a 
menedzsmentet finanszírozza a pályázat. Ezért javasolta egyenlőre csak a pályázatírással megbízni a Mátra Sun 
Kft-t (3060 Pásztó, Kölcsey út 6). Ha esetleg belefér a projektmenedzsment a pályázati összegbe, akkor ennek 
megtárgyalására visszatér a testület. 

Bondor Ágnes: Kérdése: Mekkora az összeg, amit a konyha bővítésre igényelhet az Önkormányzat a CÖF-ös 
pályázaton belül ? 

Kővári Lászlóné polgármester válaszolt Bondor Ágnes felvetésére: A konkrét pályázati összeg még nem került 
meghatározásra. A pályázat jelenleg előkészítési fázisban van. A héten volt kinn a tervező, megnézte a konyha 
átalakítását, mert falat is kell kivenni, vagy áthelyezni. Az általános iskola napközis tálalókonyhájának felújítása 
is megvalósulhat ebből a pályázatból. A pályázat keretében szeretnék megterveztetni és megépíteni az általános 
iskolánál az akadálymentes feljárót, hogy a mozgáskorlátozott tanulók is meg tudják közelíteni az étkezőt. 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatát. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
47/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.3- 17 
kódszámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 
elnevezésű felhívás alapján. 
Megbízza a Mátra Sun Kft-t (3060 Pásztó, Kölcsey út 6. 1/1) a pályázat elkészítésére és benyújtására, a 
hiánypótlás elkészítésére. 
A támogatási kérelmet a MÁK www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül 
kell benyújtani. 
Határidő: 2017. május 22. 
Felelős: Kővári Lászlóné polgármester 
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Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Biztonságos Vakációért rendőrtáborba 
5 fő dorogházi gyermek részére biztosít a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság részvételt, melynek költsége 
150.000.-Ft. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a gyermekek táboroztatását támogassa. 

Pilmayer Júlia: Amennyiben van jelentkező a táborba, javasolta a táboroztatási költség átvállalását. 

Mátrainé Kalmár Lilla: Támogatja a tábor megrendezését, és az 5 dorogházi gyermek részvételét. 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatát, melyet a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

48/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biztonságos Vakációért táborba résztvevő öt fő 
dorogházi gyermek részére 150.000.-Ft támogatást nyújt. 
Felhatalmazza polgármesterét, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 
2017. június 15. 
Felelős: Kővári Lászlóné polgármester 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a dorogházi Asszonykórus bejutott a 
döntőbe. A döntő 2017. június 23-25. napján Hajdúszoboszlón lesz. Kérte a Képviselő- testület tagjait, hogy az 
Asszonykórus elszállásolását, ellátását a döntő időtartama alatt támogassa. 

Bondor Ágnes: Dorogháza hírnevét is tovább viszik. Egy havi tiszteletdíját felajánlja az Asszonykórusnak, mert 
megérdemelik, hogy a teljes ellátásukat biztosítsa az Önkormányzat. 

Pintér Zoltán: Az egy havi tiszteletdíját felajánlja az Asszonykórusnak. 

Katonáné Szűcs Ágnes: Nem kis dolog, hogy annyi résztvevő közül bejutottak a döntőbe. Az Asszonykórus 
teljes ellátását támogatja a döntő időtartama alatt, és erre egy havi tiszteletdíját felajánlja. 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatát. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

49/2017.(V.30.) számú határozat 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogházi Asszonykórust 300000.-Ft- tal 
támogatja, melyet a 2017. június 23-25. között Hajdúszoboszlón tartandó kórusok döntőjén való részvételre 
lehet felhasználni. A felhasználásról az Önkormányzat nevére kiállított számlával kell elszámolni. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Kővári Lászlóné polgármester 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvodavezető azzal a kérdéssel fordult 
hozzá, hogy miért csak egy év időtartamra akarja az óvodavezetőt akarja megbízni a testület a vezetői 
feladatokkal. Elmondta, hogy a vezetőképzőt ebben az évben fejezi be. a munkáját nem tudták úgy lemérni, 
mert ez miatt sokat hiányzott. A másik dolog pedig az, hogy a beosztottaknak nem tud parancsolni. Nem a 
vezető óvónő dolga az. hogy szedje a füvet a kertben, a dajka meg ez idő alatt vigyáz a gyerekre. Több 
alkalommal elmondta, de nem csinálják. Minden dolgozónak van munkaköri leírása, ha ezt nem tudja ellátni, 
akkor fel kell mondani. Kérte, hogy a Képviselő-testület is mondja el, hogy miért az egy év megbízás mellett 
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döntött. 

Pilmayer Júlia: Kérdése: Miért nem tudja ezt elfogadni ? 

Mátrainé Kalmár Lilla: Az érdemek és az összegek mögött ott van az Önkormányzat is. Vásárolni is csak akkor 
tud, ha ad rá az Önkormányzat. Az épület felújításához is az Önkormányzat kellett. Hallotta rajzlap a 
gyerekeknek nincs, még a homok is csak most lett felásva. Hogy lehet olyat csinálni, hogy a Facebookon zárt 
csoportot csinálnak és oda nem illő dolgokat irkálgatnak. Úgy gondolja a gyereknek kéne lenni az alapvető 
dolognak, nem másnak. Az óvoda és a környezete szuper lett, de ez nem egyéni érdem. Pénz eddig nem volt, 
most egy év alatt több minden történt, mint eddig negyven év alatt. Nem biztos, hogy minden szülőnek az jön 
le. mint három szülőnek. Nem tudja óvodán belül mi történik, nem látnak bele. 

Kővári Lászlóné polgármester: Elmondta a vezető óvónőnek, hogy az intézmény működtethet honlapot. De az 
ne legyen zárt, és az ne a pletykáról szóljon, meg a provokációról. A szülőktől megkapta a jelszót a Facebook 
bejelentkezéshez. Ez a csoport még akkor indult, amikor az egyik szülő felírta, hogy segítséget kér a szülőktől 
a mászóka helyreállítása ügyében. Azt követően, hogy a polgármester akkor a Facebookon reagált, onnantól 
kezdve zárttá tették. Előhozakodtak azzal, hogy büdösen mennek haza a gyerekek az óvodából, mert ott van a 
konyha. Mátrainé Bakos Mária élelmezésvezető megkérdezte a Facebookra felírogató szülőket, hogy mi a bajuk 
a konyhával, erre az egyik szülő azt mondta, hogy semmi. Ahol főznek ott ételszag van. Pedig az ablak be van 
csukva és van két páraelszívó is. Arról pedig nem tehetnek, hogy a mosdóba a konyha mellett kell elmenni. 
Kommenteléseket írtak a Facebookon arról, hogy büdös a gyereke. Pedig nem dohányoznak a gyerek mellett. 
A vezető óvónő felírta a Facebookra, ismét egy évre leszek megválasztva, mert a testületnek kifogása van 
ellenem, valamit nem jól csinálok. A kommentelő szülő: ne már, most nem kérdezik meg az SZMK-s szülőket 
? Kommentelő szülő: Mióta itt van. csak fejlődik az ovi. Másik kommentelő: Jól mondja, van aki nem szereti a 
fejlődést, pedig inkább segíthetne, mert több gyerek, több pénz. Vezető óvónő kommentje: Nagyon el vagyok 
keseredve, mert meg voltam győződve, hogy jól csinálom, amit csinálok. Vannak hiányosságok. Jövőre teljes 
erőbedobással, mert már nem lesz suli. Lehet, hogy más jobban tudná csinálni ? Hiányosságok vannak, de még 
csak egy éve csinálom. Kommentelő szülő: Az a legnagyobb baj, hogy nem hódoltál be. Jól csinálod, és neki ez 
a baja. Kommentelő szülő: Egyetértek az előttem szólóval, többet tettél azért az oviért egy év alatt, mint más 
negyven év alatt. Ami a szíveden a szádon, és ez meg a tenni akarás nem tetszik egyeseknek, ezért vagyok én 
is mumus. Óvodavezető kommentje: Mi mindig azok leszünk, erre rájöttem. Komment a dajkáknak: Egy 
mindenkiért, mindenki egyért. Együtt legyőzzük a sárkányt. Dajka kommentje: Legyőzni a sárkányt, hisz mi 
vagyunk a sárkányok. A sárkány csak védi az övéit. Vezető óvónő kommentje: Majd rájönnek. 

Pilmayer Júlia: Kibújt a szög a zsákból. Úgy gondolja, hogy jól döntött a testület. 

Bondor Ágnes: Nem jó az, hogy a vezető óvónő szítsa az embereket egymás ellen. Az iskolai gyereknappal 
kapcsolatban kérdezi, hogy miért pénteki napra szervezték, sok szülő nem tudott elmenni. A gyereknap a gyerek 
és a szülő együttlétéről is szóljon, így a meghittség hiányzott. Anyagilag is segítette, de nem ezt támogatta, nem 
így kellett volna megszervezni. 

Mátrainé Kalmár Lilla: Tudta a testület, hogy a vezető óvónő iskolába jár. A másik óvónő sokat volt egyedül. 

Katonáné Szűcs Ágnes: A pénteki iskolai gyereknappal kapcsolatban sok szülő nem tetszését nyilvánította. Jól 
működött eddig a szombatra tervezett gyereknap. Most mi hiányzott: az összetartás a szülői munkaközösség és 
a pedagóguskar között, vagy mi volt a probléma ? Úgy tűnik, mintha szétfelé menne minden. 

Pintér Zoltán: Úgy volt megszervezve, hogy a dorogházi és szuhai ovisok is be tudjanak jönni. Igen sok szülő 
reklamált, de a gyereknapon is mindig ugyanazok a szülők segítenek, a többi szülő pedig megjelenik, amikor 
enni kell. Szombaton a gyerekek egy része fellépett Kazáron, az alsótagozatosak pindúr-pandúr versenyre 
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Budapestre utaztak, a szuhai gyerekek pedig kirándulni mentek. 

Kővári Lászlóné polgármester: Az iskola tagintézmény vezetőjének már akkor is elmondta - amikor bejelentette, 

hogy pénteken lesz a gyereknap - nem tartja jó ötletnek. Három intézmény van, akinek össze kellene tartani, és 

legalább a gyereknapot együtt tartani. Inkább a pedagóguskamak kellene alkalmazkodni a gyerekhez és a 

szülőhöz. A szülői munkaközösség is azt szerette volna, hogy szombaton legyen a gyereknap. Javasolta, hogy 

térjenek vissza az óvodával kapcsolatos felvetésre. Pintér Zoltán: Az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban a 

testületnek már van egy döntése. 

Pilmayer Júlia: A pályázat kiírása folyamatban van. A jelenleg megbízott óvodavezető is beadhatja a pályázatát, 
egyenlőre még nincs elutasítva. Meg lesz bízva egy évre. azután teljesít teljes erőbedobással, meg lesz bízva öt 
évre. Munkáját ennyi idő alatt nem lehetett lemérni. 

Katonáné Szúcs Ágnes: Az elmúlt évben támogatta a pályázatát, egyrészt mert azt látta benne, hogy fiatal, 
ambiciózus. Gondolta, össze fog tartani az iskola vezetőségével, össze tudnak dolgozni. Csalódott, nem együtt 
dolgoznak, hanem a viszályokat szítja. 

Pilmayer Júlia: Dolgozni kellett volna, nem a belső viszályokat szítani. 

Kővári Lászlóné polgármester: Nem gondolták ők azt. hogy a facebookos kommenteket meglátja. Valószínű, 

hogy volt ott még több ilyen is. amiről nem tudnak. Azt nem érti, hogy egy intézmény pletykaközpontot 

működtet. Ha a vezető óvónő a facebookos oldalra nem írja ki. hogy csak egy évre lett megbízva, akkor ez el 

sem indul. A konyhásokkal egy épületben vannak, együtt kellene dolgozni. Pilmayer Júlia: Úgy érzi, indul a 

bomlasztás. 

Katonáné Szűcs Ágnes: A facebokos kommentekből az jön le. hogy ezt az egészet egy szülő irányítja. 

Kővári Lászlóné polgármester: Igen ez így van. De hogy tud ő a munkájáról véleményt mondani, mert amikor 
még vezető óvónőként dolgozott, gyereke nem járt hozzá óvodába. De azt látta, hogy nézett ki a csoport szoba, 
amikor odament a gyereke, meg most hogy néz ki. Véleményük szerint a jelenlegi polgármester a fejlődést 
akadályozza. 

Bondor Ágnes: Úgy gondolja, hogy ha valaki egy önkormányzati óvodánál vezető szeretne lenni, akkor a 
megfelelő tiszteletet adja meg a vezetőjének, a háta meg mögött se irkálgasson sehová. 

Katonáné Szűcs Ágnes: A testületi ülések nyilvánosak, eljöhetnének azok is, akiknek problémájuk van, és itt is 
el lehet mondani, fel lehet tenni a kérdéseiket. 

Pilmayer Júlia: Úgy gondolja, hogy eddig bizalmat szavaztak a vezető óvónőnek. 

Kővári Lászlóné polgármester: Annak idején ő nagyon örült volna, ha kapott volna pénzt az óvodára. Tanév 
indítás előtt 200 e Ft-ot mindig megkapta eszközbeszerzésre, az utóbbi pár évben semmit nem kapott. Most van 
pénz az óvodára. Nem szólt bele, még akkor sem, ha lenne kifogása, hogy mire költi a vezető óvónő. Nagyon 
alantas dolognak tartja, amit az óvodában egy páran művelnek. Volt már ott szülői értekezleten és még el is fog 
menni. El fogja mondani, hogy 26 fős gyereklétszámmal nem lehet csoportot bontani. A faluban nem csak óvoda 
van, ahová még plusz két óvónőt és két dajkát fel tudnak venni. Más jellegű problémák is vannak a faluban, 
amit meg kell oldani. 
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Katonáné Szűcs Ágnes: Össze kell hívni a szülőket, az óvodai dolgozókat és a testületi tagokat is. Öntsenek 
tiszta vizet a pohárba, ne a facebookos oldalakon keresztül. 

Kővári Lászlóné polgármester: Nem tudja mitől lehetne büdös a gyerek, mert az ételszag nem büdös. Lehet, 
hogy valaki hátulról gerjeszti, itt túl jól megy a konyha, majd be kell záratni. 

Pilmayer Júlia: Egy vezető óvónő nem hangolhatja senki ellen a szülőket. Eddig úgy tűnt, hogy mindenki 
összedolgozik a falu érdekében, az iskolánál, óvodánál minden meg van. Azért van a testület, hogy rend legyen 
a faluban. Mindenki megkapta a maximális bizalmat, teljesíthet, mi kell még ettől több. 

Bata József jegyző: Ha a munkáltató kiír valamit valamilyen formában, akkor a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának azt nem kell megindokolni. Az intézményvezető és a munkáltató vitassák meg egymás között, 
ha bármi jellegű vitájuk van. A munkáltató gondolhatja úgy, hogy csak egy évre bízza meg a vezetői feladatok 
ellátásával. Ha valaki ott akar dolgozni abban a beosztásban, akkor tudomásul veszi. A településnek vannak 
fenntartási kötelezettségei. Nem azt mondja ki a törvény, hogy óvodát kell működtetni, hanem az óvodába járást 
kell biztosítani: milyen módon, milyen feltételekkel a testület dönti el. Igaz ez az iskolára is. Nem kell iskolát 
fenntartani, az oktatást kell biztosítani. 
A vezető óvónő egy éves megbízása most jár. Ha beadja a pályázatát, akkor is van mérlegelési jogköre a 
testületnek. Határozott idejű kinevezése van, ami a 2017. július 31. napján lejár. 

Kővári Lászlóné polgármester: Úgy gondolja, hogy a vezetői megbízatásától kezdve támogatta az óvónőt. Sehol 
nem tett neki keresztbe, amit szeretett volna, azt maximálisan támogatta. 

Mátrainé Kalmár Lilla: Ami az óvodánál megvalósult az nem egy ember érdeme. Ha testület azt mondta volna, 
hogy nem ad több pénzt, akkor ő sem tudott volna mit csinálni. 

Katonáné Szűcs Ágnes: Sajnos az iskola oldaláról is voltak csalódásai. Egy rendezvényen úgy elmenni a 
polgármester mellett, ráadásul kétszer, hogy nem veszi észre. Mióta képviselő egy meghívót sem kapott az 
intézmények rendezvényeire. 

Bata József jegyző: A Képviselő-testület az intézményeket testületi ülésen beszámoltathatja. 

Pilmayer Júlia: Elég nagy gerinctelenség. hogy ettől a testülettől kapta a megbízatását, és így jön hátulról. Ez a 
tisztánlátásra legalább jó volt. 

Bondor Ágnes: A polgármester képviseli a testületet mindenhol. Az. hogy a polgármesterről így beszélnek, 
azzal a testületet is sértik. 

Kővári Lászlóné polgármester: A konyháról a gyereknapra leküldték a müzliket és a croassant is. A gyerekek 

ezt nem kapták meg. Nem tudom, hogy ezt a mai nap a konyhával sikerült-e tisztázni. Pintér Zoltán: Úgy 

tudja, hétfőn kapták meg. 

Bondor Ágnes: Kérdése: Mit árultak pénzért a gyereknapon ? Úgy jöttek hozzá vissza, hogy a szegényebb 
gyerekek nem tudtak vásárolni. Akkor a farsangi bálon összegyűjtött pénzt hová tették, vagy mire ment el ? Fő 
támogatója volt a gyereknapnak, mint vállalkozó arra adta a pénzt, hogy a gyerekeknek legyen gyereknap, egyik 
gyerek se legyen kivétel. Itt van az együttműködés: ha én adok, elvárom, hogy aki kapja elszámoljon vele, hogy 
odaköltötte-e. Ez a szülői munkaközösségnek is szól. Mi volt az a plusz a gyereknapon, amit kaptak a gyerekek 
? 

Mátrainé Kalmár Lilla: Az elmúlt években semmi nem volt pénzért. 



15

 

Bata József jegyző: Az iskola a Klebelsberg intézményfenntartóhoz tartozik. Csak a testülettől kapott pénzzel 
lehet elszámoltatni. Az óvoda önkormányzati intézmény, azt el lehet számoltatni. 

Pintér Zoltán: Az ebéd meg volt rendelve minden gyereknek. Azt a szülői munkaközösség állta. Vattacukrot és 
egy fagylaltot kapott minden gyerek. Aki ezen felül még kért, az pénzért vehetett magának. 
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Bondor Ágnes: A gyerekek általában nem egyformán kapnak pénzt. Az nem jó, hogy az egyik gyerek tud venni, 
a másik meg nem. Volt gyerek, aki sírt otthon, hogy nem tudott venni. Legalább azon az egy napon ne legyen 
ilyen. 

Pintér Zoltán: A gyereknapról az iskola vezetősége a szülői munkaközösséggel közösen döntött. 

Katonáné Szűcs Aunes: Közérdekű bejelentést tett Kármán Ferencné dorogházi lakos öt kutyájával 
kapcsolatban. A kutyák átvágják magukat a kerítésen, testületi ülésre tartva a kutyák majd szétszedték. Pár 
nappal ezelőtt egy kis gyermekes anyukát támadtak meg. Nem tudta az az anyuka, hogy magát védje, vagy a 
babakocsiban a gyereket. Ott van a sok kutya, éhesek. A lakosok már csak a Táncsics út felé mernek közlekedni, 
mert a kutyák olyan agresszívan támadnak. 

Bata József jegyző: Kutyával történő veszélyeztetés átkerült jegyzői hatáskörből a Járás hatáskörébe. Be kell 
adni a feljelentést írásban, és át fogja tenni a Járáshoz. 

Miután az ülésen több tárgy, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a Képviselő-testület ülését 20^ órakor 
bezárta. 
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