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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Aldebrő, Tófalu, Kápolna Községek Önkormányzatának Közös Képviselő-

testületi ülésén 

2015. június 24-én, 17.00 órai kezdettel 

 

Jelen vannak:  

 

Aldebrő:  Wingendorf János    Polgármester 

  Uzelman Zoltán   Alpolgármester 

  Birgenstok István   Képviselő- testületi tag 

  Hinervádli Erzsébet   Képviselő- testületi tag 

   

Kápolna:   

 

Dr. Berecz Kálmán Polgármester 

Bertóti Tamás Képviselő-testületi tag 

Herceg Lajos Ferenc Képviselő-testületi tag 

Majorné Kiss Krisztina Képviselő-testületi tag 

Molcsán Erzsébet Képviselő-testületi tag 

Polyák Sándorné Képviselő-testületi tag  

 

Tófalu: Ignácz Szabolcs   Polgármester 

  Ignácz Tibor    Alpolgármester 

  Bori Kálmánné   Képviselő- testületi tag 

  Csathó Zoltán    Képviselő- testületi tag 

  Váczy Lajos    Képviselő- testületi tag 

 

Meghívottak: 

     

Gulyás Imre Jegyző 

Kovács Jusztina 
IKSZT munkatárs/ 

Jegyzőkönyvvezető 

Kiss Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó 

Kerékgyártó Andrea 
Kápolnai Tündérkert Óvoda 

óvodavezető 

Kériné Szabó Ildikó 
Kápolnai Tündérkert Óvoda 

Aldebrői tagintézmény vezető 

 

Dr. Berecz Kálmán: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a közös testületi ülést megnyitom, 

mindegyik testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Kovács Jusztinát, aki 

ezzel egyetért, kérem szavazzon. 

 

A jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot mind a három képviselő- testület egyhangúan 

elfogadta. 

 

Dr. Berecz Kálmán: Szavazzunk a napirendi pontokról. 

 

Az ülés napirendjére tett javaslatot mind a három képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 



 

 

1. Napirendi Pont: Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről beszámoló 

 

Dr. Berecz Kálmán: A mai közös testületi ülést azért hívtuk ma össze, hogy legalább egyszer 

beszéljünk a közös együttműködésről. A társulások vonatkozásában mindig a közös testület 

döntött, ez változott. A költségvetés elfogadását a saját testületi ülésekre is be szoktuk vinni, 

ennek ellenére, azt szerettük volna, hogy legyen egy közös megbeszélés is. A társulás 

társulási tanács létrehozását nem írta elő. Kértem a vezetőket, hogy tartsák meg működési 

beszámolójukat. Felkérném az óvodavezetőt egészítse ki a beszámolót.  

 

Kerékgyártó Andrea: Leírtam részletesen az egész éves munkánkat, ha van kérdés arra 

szívesen válaszolok.  

 

Dr. Berecz Kálmán: A működéssel kapcsolatos beszámolóról van-e kérdés? Ha nincs 

elfogadásra javaslom.  

 

Aldebrő Község képviselő- testülete a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

39/2015.(VI.24. határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről 

szóló beszámolót. 

 

Kápolna Község képviselő- testülete a beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

38/2015.(VI.24. KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről 

szóló beszámolót. 

 

Tófalu Község képviselő- testülete a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

24/2015.(VI.24. határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről 

szóló beszámolót. 

 

Dr. Berecz Kálmán: Behoztuk az elszámolásokat, hogy az intézményfenntartó társulás 

hogyan működött, mi lenne, ha külön működne az óvoda, ami Aldebrő és Tófalu 

vonatkozásában merült fel. Ha van kérdés ezzel kapcsolatban, Kiss Zsuzsannának tegyük fel. 

Kérdés volt, hogy az aldebrői és kápolnai tagintézményre költött összeg mennyi volt. A 

társulásba bevitt költségek döntő többsége személyi jellegű, minden intézménynek más a rezsi 

működése, nálunk pl. külön van az óra a konyhán. Különböző pályázatokat nyertünk és ezeket 

költöttük el, az eszközkiadás is ebben a mértékben alakult. Sókabin lett beszerezve Aldebrőn, 

van egy fejlesztőpedagógus az SNI-s gyerekeknek.  A pályázat is úgy készült, hogy arányos 

legyen, mindkét intézmény részesült belőle. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a 2-3 millió 



forint dologi költség esetében pályázati pénz lett elköltve, alapjában véve nem költünk ennyit. 

Van–e kérdés azzal kapcsolatban, hogy szét lettek szedve a költségek?  

Nem volt. 

 

Aldebrő Község képviselő- testülete a költségfelosztásról készült beszámolót 4 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

40/2015.(VI.24. határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működése 

költségfelosztásáról szóló beszámolót. 

 

Kápolna Község képviselő- testülete a költségfelosztásról készült beszámolót 6 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

39/2015.(VI.24. KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működése 

költségfelosztásáról szóló beszámolót. 

 

Tófalu Község képviselő- testülete a költségfelosztásról készült beszámolót 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

25/2015.(VI.24. határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működése 

költségfelosztásáról szóló beszámolót. 

 

Dr. Berecz Kálmán: Látható az elszámolásból, hogy Aldebrőre 57.207 forint, Kápolnára 

246.706 forint, Tófalura 50.056 forint hozzájárulás jut. Aránylag korrekt a működés, 

korábban milliókról beszéltünk. Finanszírozás függő az egész. Összességében 353.970 

forintot kell hozzátennünk a társuláshoz. Nehéz belőnünk a költségeket is. Van egy számítás, 

amit Kiss Zsuzsanna készített el, hogy mi lenne, ha külön vennénk az óvodát. -6 millió forint 

lenne, amit Aldebrőnek és Tófalunak kellene összedobnia. Ha nem vesszük bele az SNI-s 

pedagógus bérét, az óvodatitkár bérét és a vezető bérét, akkor is közel 4 millió forintról 

beszélnénk. Itt egy jelentős mínuszról beszélünk. Azért tud ennyit megigényelni, mert ilyen a 

létszám. Ez csak egy tájékoztatás, nem kell róla szavaznunk. Van- kérdés? 

 

Bertóti Tamás: A korábbi vita az iskolatársulás elszámolásánál letisztázódott? 

 

Dr. Berecz Kálmán: Igen, a legutóbbi Önhikinél letisztázódott minden. Ez csak egy 

tájékoztatás, nem kell róla szavazni, de látszik, hogy nem éri meg külön működtetni az 

óvodát. Amíg Erdőtelek benne volt, még jobban húzta fölfelé. Ez a szintű társulás jónak 

mondható. Nem érkezett kilépési szándék egyik településről sem, csak fölmerült, hogy milyen 

lenne külön. 

 



Ignácz Szabolcs: Én szeretném azt látni, hogy a dologi kiadások megbontása hogyan alakul, 

a bérek közös kalapból való kiemelése, amit kell azt tegyük bele. A dologi kiadásokból indult 

el a dolog. Kilépési szándék nem volt, csak szeretnénk tudni, hol tartunk. 

 

Dr. Berecz Kálmán: A dologi kiadásoknál túlzó szám volt a több millió forint, mert 

pályázatból nyertük a pénzt, és el kellett költeni. Amikor nyert pályázatot az óvoda eddig is 

szét lett osztva a két óvoda között. Milyen igény volna az óvoda részéről az ellátmányra? 

 

Kerékgyártó Andrea: Az megfelel, amit eddig kaptunk. 

 

Ignácz Szabolcs: Van befizetési kötelezettségünk a társulás felé, amivel mi tartozunk, azt 

egyszerűbb lenne az oviba betenni. Mennyi a kiadás havi szinten? 

 

Kériné Szabó Ildikó: Tófalu 10 ezer forint, Aldebrő10 ezer forint.  

 

Dr. Berecz Kálmán: Nem minden esetben a gyereklétszám a meghatározó ennél az igénynél.  

 

 

Dr. Berecz Kálmán: A 2016. évi elszámolásban fog ez megjelenni.  

 

Ignácz Szabolcs: Az óvodavezetőktől kérjük a költséghatékony működést, nem fontos 

mindent elkölteni és elsősorban pályázatokból finanszírozzák a költségeket. Kápolna 20 ezer 

forinttal, Aldebrő 10 ezer forinttal, Tófalu 10 ezer forinttal járul hozzá. 

 

Aldebrő Község képviselő- testülete a Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézménye 

részére biztosítandó havi 10.000 Ft költségátalányt 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

41/2015.(VI.24. határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézménye 

részére havi 10.000 Ft költségátalányt biztosít. 

 

Kápolna Község képviselő- testülete a Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői székhely 

intézménye részére biztosítandó havi 20.000 Ft költségátalányt 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

40/2015.(VI.24. KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Tündérkert Óvoda székhely intézménye részére 

havi 20.000 Ft költségátalányt biztosít. 

 

Tófalu Község képviselő- testülete a Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézménye 

részére biztosítandó havi 10.000 Ft költségátalányt 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

26/2015.(VI.24. határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézménye 

részére havi 10.000 Ft költségátalányt biztosít. 



 

 

 

2. Napirendi Pont: Közös Önkormányzati Hivatal működéséről beszámoló 

 

Dr. Berecz Kálmán: Van-e kérdés az óvodával kapcsolatban? Áttérnénk a hivatalra. 

Átadnám a szót Jegyző Úrnak. 

 

Gulyás Imre: Csak annyival kívánom szóban kiegészíteni, hogy a legnagyobb problémát a 

jogszabályok gyors változása okozza. 2014-ben 27.022 oldal a Magyar Közlöny 190 

számának oldalszáma. Nagyon könnyű lemaradni valamilyen jogszabályváltozásról. Kevés a 

fellebbezésünk, egy ügy van bíróság lőtt. Megköszönöm a kolléganők munkáját, és ha van 

kérdés szívesen válaszolok.  

 

Dr. Berecz Kálmán: Van-e kérdés? Volt egy kötelezés, 2000 fő alatt egyetlen önkormányzat 

sem működhetett. Amikor mi eldöntöttük, hogy társulunk próbáltuk mindenkinek az igényét 

figyelembe venni, próbáltuk a létszámot is tartani. A kormányzati szándék nem ez volt, 

hanem, hogy csökkenjen a létszám. Év végével megint vesznek el feladatot, nem tudjuk 

garantálni, hogy ez mindig így lesz. Nekünk van egy betöltetlen aljegyzői hely, amivel tudunk 

gazdálkodni. Máshol több embert szoktak alkalmazni. Az állami elvárás nem ez. Mi 

takarékosan gazdálkodunk, a mostani működés reálisan fenntartható. Ha nincs kérdés, 

javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

Aldebrő Község képviselő- testülete a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

működéséről szóló beszámolót 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

42/2015.(VI.24. határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi működéséről szóló beszámolót. 

 

Kápolna Község képviselő- testülete a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

működéséről szóló beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

41/2015.(VI.24. KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi működéséről szóló beszámolót. 

 

Tófalu Község képviselő- testülete a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

27/2015.(VI.24. határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi  működéséről szóló beszámolót. 

 

 



 

Dr. Berecz Kálmán: A tavalyi éves elszámolásnál volt egy 3 millió forint körüli összeg, 

amivel nem tudtunk mit kezdeni. Átadtunk pénzeket a tagönkormányzatoknak és rezsi 

hozzájárulásként ki lett fizetve. -162.705 forint a mínusz, Aldebrőnek 40.391 forint, 

Tófalunak 33.706 forint, Kápolnának 88.608 forintot kell hozzátenni. Amit átadtunk több 

volt, de az ÖNHIKI-be be tudtuk rakni. Stabilnak mondható a működés.  

 

Aldebrő Község képviselő- testülete a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költség megosztásáról készült beszámolót 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

43/2015.(VI.24. határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi költségmegosztásáról készült beszámolót. 

 

Kápolna Község képviselő- testülete a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költség megosztásáról készült beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

42/2015.(VI.24. KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi költség megosztásáról készült beszámolót. 

 

Tófalu Község képviselő- testülete a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

28/2015.(VI.24. határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi  költség megosztásáról készült beszámolót. 

 

Dr. Berecz Kálmán: Most is várható plusz, a hivatal bútorzatát egészítjük ki Kápolnán és 

Aldebrőn is, Tófaluban számítógép beszerzés volt. Tavaly a számítógép parkot fejlesztettük, 

év végén meglátjuk mennyi maradék várható, és ismét rezsi hozzájárulás címén átutaljuk.  

 

3. Napirendi Pont: Egyebek 

 

Dr. Berecz Kálmán: Egy friss dologról lenne szó, fölmerült az a javaslat, hogy szeretnénk 

támogatni a lakosokat, azzal, hogy a vérvételeket minden településen helyben megoldanánk. 

Társulást hoznánk létre, félállásban alkalmaznánk egy asszisztenst, és ő a vért levenné és 

elszállítaná. Van-e erre fogadókészség Tófaluban és Aldebrőn? ÁNTSZ-el egyeztettek már, 

nagy eszközigénye nincs, egy speciális táskát kell megvenni. Egy elvi döntésről kellene 

beszélnünk, most nem tudom megmondani, mennyi ennek a költsége. Csak a rendelőben 

veszik le a vért, ez az ÁNTSZ kérése. Heti egy nap lenne minden településen a vérvétel. 

Kápolna úgy döntött érdekli, utána még lehet róla beszélgetni, ha tudjuk mennyibe kerül. Ha 

többen vagyunk a társulásban, akkor kevesebbe kerül. Mi a mai ezt megelőző ülésünkön 

döntöttünk arról, hogy támogatjuk az elképzelést. 

 



 


