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Dr. Berecz Kálmán: Szeretettel köszöntök mindenkit. Sajnos az Aldebrői testület
határozatképtelen. Mégis azt javaslom tartsuk meg az ülést Tófaluval. Jegyző Úr mit szól
ehhez?
Gulyás Imre: Tekintettel arra, hogy itt minden önkormányzat külön-külön dönt az adott
napirend elfogadásáról, a határozat képességet is külön kell megállapítani. Jogi akadálya nincs
tehát, hogy Kápolna és Tófalu megtárgyalja az ülés tervezett napirendeket. Aldebrő pedig majd
külön tart ülést ezekről a témákról. Wingendorf János polgármester Úr jelen van, adott esetben
képviselni tudja az Aldebrői álláspontot.

Dr. Berecz Kálmán: Kérdezem a Kápolnai és a Tófalui képviselőket és a meghívottakat.
Tartsuk meg az ülést, vagy halasszuk el.
(A jelenlevők egyhangúan az ülés megtartását kérték.)
Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Urbánné Kovács Jusztinát, aki elfogadja kérem szavazzon.
A javaslatot a jelenlévő képviselők egyhangúan támogatták.
Dr. Berecz Kálmán: Szavazzunk a napirendi pontokról. Javaslom a meghívóban megküldött
napirendek tárgyalását.
1.) Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működéséről, a településeken végzett gyermekés ifjúságvédelmi munkáról
Előadó: Szőkéné Lanczki Gabriella családsegítő munkatárs
2.) Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2017. – 2018. évi működéséről
Előadó: Kerékgyártó Andrea vezető óvónő, Kériné Szabó Ildikó Aldebrői tagintézmény
vezető

3.) Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről
Előadó: Gulyás Imre jegyző
4.) Egyebek
4.1.) Esélyegyenlőségi tervekkel kapcsolatos feladatok megtárgyalása, határozathozatal
Előadó: Urbánné Kovács Jusztina IKSZT munkatárs
A napirendet a képviselők egyhangúan elfogadták.

1. Napirendi pont: Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működéséről, a
településeken végzett gyermek- és ifjúságvédelmi munkáról
Dr. Berecz Kálmán: Köszöntöm a gyermekjóléti szolgálat munkatársait. A Képviselő-testületi
tagok megkapták a beszámolót, van-e kiegészítenivaló?
Szőkéné Lanczki Gabriella: Az anyagot az előző munkatársam beszámolójából vettem át.
Nem régóta dolgozom családsegítő munkatársként, ezért ebben még nem volt benne a munkám,
csak a leírtak és a statisztika alapján készítettem el a beszámolót.
Dr. Berecz Kálmán: Mi a tapasztalatod az eddigi munkád során?
Szőkéné Lanczki Gabriella: Kálhoz és Kompolthoz hasonlítva sokkal stabilabb, jobb a
helyzet. Szeretek itt dolgozni, nincsenek problémás családok.
Dr. Berecz Kálmán: Van-e még kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban?
Ignácz Szabolcs: A mi településünkön is vannak problémás családok. De még nálunk is
kezelhető a helyzet. A beköltöző családokkal van probléma.

Dr. Berecz Kálmán: A közös EFOP-os pályázat kapcsán is felmerült, hogy be kellene vonni
az esetkonferenciákat, a mentorokkal együtt kellene működni és keresni hátrányos helyzetű
személyeket a programba. Kálban és Kompolton is van 3-3 mentor, akikkel fel fogjuk venni a
kapcsolatot. Van-e kérdés? Javaslom elfogadásra a tájékoztatót.
Kápolna képviselői 4 igen szavazattal elfogadták a beszámolót.
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testület
40/2018. (VI. 20.) KT. határozata
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kápolna községben folyó gyermekvédelmi
munkáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tófalu képviselői 4 igen szavazattal elfogadták a beszámolót.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület
32/2018. (VI. 20.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Tófalu községben folyó gyermekvédelmi
munkáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(16:11 órakor Szőkéné Lanczki Gabriella és Molnár Józsefné elhagyta a termet.)
2. Napirendi pont: Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2017-2018. évi
működéséről
Dr. Berecz Kálmán: Következő napirendi pontunk az óvoda költségvetése. Folyamatos
bérfejlesztéseket kellett végrehajtanunk, de ezek a pénzek csak később érkeznek.
(16:12 órakor Bertóti Tamás megérkezett, a Kápolnai Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes.)
Dr. Berecz Kálmán: Jelentős hiánnyal működik az óvoda, ami a rendszer sajátosságaiból
adódik. Van-e kérdés? Átadom a szót az óvodavezetőnek. Kértük, hogy készítsen egy
beszámolót.
Kerékgyártó Andrea: Én elég részletesen leírtam a beszámolóban az előző év eseményeit,
mindkét óvodára vonatkozóan, ha van kérdés szívesen válaszolok.
Dr. Berecz Kálmán: Kápolnán 3 csoporttal, Aldebrőn 2 csoporttal működik az óvoda.
Munkaerő hiánnyal küszködünk, Kápolnára is fel kell vennünk valakit.
Kerékgyártó Andrea: Van egy kolléganőnk, aki nyugdíjba vonult és van egy másik kolléganő,
aki ikreket vár. Jövőre mindenképpen fel kell venni valakit. Most van egy egyetemista óvónőnk,
akit pedagógiai asszisztensnek vettünk fel. Az aldebrői óvodában most sok gyermek van.
Kériné Szabó Ildikót várjuk vissza, aztán majd ő elmondja vállalja-e. A személyi feltételeknél
megemlítettem, hogy sajnos a gyermekek neveltetése, a liberális nevelés miatt lefelé mutató
tendenciát mutat, nehéz a szülőket meggyőzni erről, egyre nehezebb a feladatuk az óvónőknek
és dajkáknak. Ennek ellenére próbálunk megoldani minden feladatot.

Próbáljuk megadni azt a nevelést, amit elvárnak tőlünk. A nehézségek ellenére jól dolgoznak a
kollégák. Mindig szoktunk segítséget kérni a közmunkaprogramon keresztül. Nagy
gyereklétszámmal vagyunk és kell a segítség. Minden támogatást megkapunk, a fenntartó
részéről számíthatunk a segítségre. Próbálunk közös programokat szervezni a két óvodával, jó
az együttműködés.
Ignácz Szabolcs: Mit jelent a liberális nevelés?
Kerékgyártó Andrea: Amikor a gyermek irányít.
Molcsán Erzsébet: Ez társadalmi probléma, mert a szülő nem foglalkozik a gyerekével. Le
kellene ülni mellé játszani, kommunikálni vele, nem a tévé és telefon előtt kellene ülni. Ez nem
fog fejlődni, egyre rosszabb lesz.
Kerékgyártó Andrea: Ez állandó probléma, a szülői értekezleten mindig elmondjuk a
szülőknek.
Molcsán Erzsébet: Ez nemcsak az óvodában probléma.
Kériné Szabó Ildikó: Én nem vagyok tablet ellenes, csak a mértéket kell megtalálni.
Molcsán Erzsébet: Nem a kisebbség problémája, mert még rosszabb a helyzet a tehetősebb
családoknál.
Kerékgyártó Andrea: Megveszik az óvodás gyermekeknek a mobiltelefont, de a gyerekek
beszélni nem tudnak.
Dr. Berecz Kálmán: Van-e kérdés?
Bertóti Tamás: Az óvodában van egy esélyteremtő program.
Kerékgyártó Andrea: Igen, van egy esélyteremtő programunk, amelyben mindkét óvoda részt
vesz, ez a régi IPR pályázat. Minden hónapban találkozunk a kollégákkal, vannak közös
programok és eszközök is szerepelnek benne.
Wingendorf János: Aldebrőre valószínűleg költöznek autista gyermekek, kérdésem lenne,
hogy az óvoda ezt hogyan tudja majd megoldani?
Kériné Szabó Ildikó: Amennyiben finanszírozza az önkormányzat a fejlesztő pedagógust és a
további szakembereket.
Wingendorf János: Mindhárom önkormányzat támogatja.
Kerékgyártó Andrea: Ehhez kell egy szakmai gárda, akit megbízási díjjal kell foglalkoztatni
és méregdrága a díja. Ha ez nem valósul meg, megbüntetnek minket.
Wingendorf János: Három felé osztjuk a költségeket.
Polyák Sándorné: Meg kell gondolni, hogy megéri-e ez az egészséges gyermeknek, hogy
autista gyermekek vannak az óvodában.
Dr. Berecz Kálmán: Ezek olyan jelentős költségek, amelyeket nem célszerű felvállalnunk,
ráadásul szakmailag is nagy kihívás. Van-e kérdés? Köszönjük a beszámolót. Látható, hogy a
munkaerőhiány lesz az elkövetkezendő évben az egyik legnagyobb probléma.

Kériné Szabó Ildikó: Nálunk is négyen vagyunk, ketten betegállományban.
Dr. Berecz Kálmán: Javaslom, fogadjuk el a beszámolót.
Tófalu képviselői 4 igen szavazattal elfogadták a beszámolót.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület
33/2018. (VI. 20.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda működéséről
szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kápolna képviselői 5 igen szavazattal elfogadták a beszámolót.
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testület
41/2018. (VI. 20.) KT. határozata
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kápolna községben folyó gyermekvédelmi
munkáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. Napirendi pont: Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi működéséről
Dr. Berecz Kálmán: Tájékoztatásként mindig behozzuk a közös testületi ülésre is a közös
önkormányzat beszámolóját. 121 ezer Forint mínusszal zártuk a tavalyi évet. Azért tudunk a
nullához közelíteni, mert az aljegyző alkalmazását nem használjuk ki. Általánosságban minden
intézmény mínuszos szokott lenni. Óriási problémák vannak az új szakrendszer
működtetésével, három lépcsőben vezetik be az ASP programot. 2017-ben a kis
önkormányzatokkal kezdték, ahol egyébként is kevés az ember, több a feladat. Nem működött
a rendszer rendesen. Nem megy a hivatal tetejére felszerelt tányéron keresztül sem a program.
Bírságolnak, amit eleinte el is engedtek, de most már nem jellemző. Nagyon nagy teher a
büntetés kifizetése, közel 6 millió forint a három településre vonatkozóan. Aldebrőn tavaly
elment Lipkovics Katalin kolléganő, az ő munkája alatt is elindult már a bírságolás. Egy
tapasztalatlan munkaerő lett felvéve, ő elkezdte a munkát, de nemsokára el is fog menni. A
tavalyi évet is úgy sikerült lezárni, hogy a két kápolnai kolléganő segített. Tófaluban Irénke már
kezdi utolérni a dolgokat, ő a könyvelésben korábban is jó volt és most már az ASP rendszert
is érti, kezeli. Kápolnán sem lesz probléma, reméljük Aldebrőn is megoldódik a helyzet. Úgy
néz ki nem veszünk fel oda új kollégát, egy külsős céget fogunk megbízni, nagyjából
ugyanannyi költség lesz, mint a dolgozó bére. Ezért ennek a költségét úgy tudjuk beépíteni a
közös költségekbe, ha megszűnt a távozó kolléganő jogviszonya július 1-től. Az azt megelőző
időszakot sajnos Aldebrőnek kell finanszíroznia. A Profit Bástya nevű cég előre láthatólag
április 1-től vállalná a könyvelést az azt megelőző időszakot pedig valószínűleg a kápolnai
kolléganőknek kell helyre tenniük. Komoly egyeztetést kell végrehajtani, hogy meg tudjuk
ezeket a dolgokat oldani. Munkaerőhiány és a nem megfelelő végzettségű munkaerő a
probléma. Meg lett bonyolítva az önkormányzati működés.

Gulyás Imre: A lényeget illetően mindent elmondtál. Volt egy megbeszélés a Profit Bástya
céggel. Akkor szembesültem azzal, hogy a kolléganő bizonyos dolgokat nem végzett el, ezért
egyes jelentéseket nem fogunk tudni teljesíteni. Jövő héten hétfőn még tárgyalunk róla, hogy
ténylegesen mikortól veszik át a rendszert. Inkább fizessünk egy olyan cégnek, aki közben
rendbe teszi a dolgokat.
Dr. Berecz Kálmán: Van-e kérdés a működéssel kapcsolatban? Mi is érezzük a problémát, az
összes bírságot a mi normatívánkból vonják le. Ami a saját településre vonatkozik, azokat a
társközségek átadták, ennek ellenére egy ilyen bírság a likviditásunkat eléggé meg tudja
borítani.
Bertóti Tamás: Nem lehet pályázatot a bírságok kifizetésére benyújtani?
Dr. Berecz Kálmán: Nem, de a REKI-ben megpróbáltuk benyújtani. Egy tesztelés alatt lévő
rendszert kellett használni, aminek a használatát még bírságolták is.
Molcsán Erzsébet: A városi önkormányzatoknál ez nincs?
Dr. Berecz Kálmán: Nem, Egernek például, majd jövőre kell alkalmazni. Van-e kérdés? Ha
nincs, javaslom a jegyzői beszámoló elfogadását.
Kápolna képviselői 5 igen szavazattal elfogadták a beszámolót.
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testület
42/2018. (VI. 20.) KT. határozata
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a jegyző beszámolóját a közös hivatal 2017. évi
működéséről.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tófalu képviselői 4 igen szavazattal elfogadták a beszámolót.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület
34/2018. (VI. 20.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a jegyző beszámolóját a közös hivatal 2017.
évi működéséről.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. Napirendi Pont: Egyebek
4.1. Esélyegyenlőségi
határozathozatal

tervekkel

kapcsolatos

feladatok

megtárgyalása,

Dr. Berecz Kálmán: Következő napirendi pontunk a helyi esélyegyenlőségi terv. A testületi
ülés előtt volt egy fórum. Minden településnek kell, hogy legyen esélyegyenlőségi terve. A
pályázatok benyújtásának a feltétele ennek a megléte. Vannak különböző intézkedések, amiket
átbeszéltünk. Idén nyáron lejár mindhárom településé, most meghatározunk egy szeptember
30.-i határidőt az új elkészülésére, addig pedig hatályban marad a régi.
Kápolna képviselői 5 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést.

