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ERDŐKERTES 

 
 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2015. ÁPRILIS 29-ÉN MEGTARTOTT   
 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK 
 

JEGYZŐKÖNYVE 

 
 
 
 
 
Az ülésen alkotott rendeletek és 
hozott határozatok jegyzéke: 

  
 

 8/2015. (IV. 30.) önk. rendelet: 2014. évi költségvetés I. sz. módosítása 

 9/2015. (IV. 30.) önk. rendelet: Zárszámadás 2014 évről 

 35/2015. (IV. 29.) KT határozat: Belső ellenőri tájékoztató 

 36/2015. (IV. 29.) KT határozat: Veresegyház Kistérség ESÉLY beszámoló 2014.                                      

 10/2015. (IV. 30.) önk. rendelet: Rendeletek módosítása 

 37/2015. (IV. 29.) KT határozat: Bizottsági tagok módosítása 

 38/2015. (IV. 29.) KT határozat: Konyha felújítás pályázat előkészítése 

 39/2015. (IV. 29.) KT határozat: Nyári gyermekétkeztetés pályázat 

 40/2015. (IV. 29.) KT határozat: Alapító okirat Faluház 

 41/2015. (IV. 29.) KT határozat: Alapító okirat Óvoda 

 42/2015. (IV. 29.) KT határozat: Iskola igazgatói pályázat véleményezése 
 
 
 

                                                Zárt ülés: 
 

 43/2015. (IV. 29.) KT határozat: Fellebbezés szociális ügyben 
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         J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én a 
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott 
nyilvános üléséről. 
Jelen vannak: Dr. Pásztor László  polgármester 

Galló György   képviselő 
  Hack István    képviselő 

Hollósi Jánosné  képviselő 
Kopeczky Lajos  alpolgármester 

  Nagyné Gódor Csilla  alpolgármester   
Varga-Bokor Zsuzsanna képviselő 

Az ülésről igazoltan távol maradt: 
Bakos István   képviselő 
Boldizsár Dániel  képviselő 

Jelen voltak továbbá:Vargáné Rajna Ágnes  jegyző 
   Fehér Ágota  aljegyző 
Jelenlévő meghívottak:  
  Csákiné Som Beatrix  pénzügyi vezető 
Az ülés levezető elnöke: Dr. Pásztor László polgármester 
A jegyzőkönyvet vezette: Homa Ibolya 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 települési képviselőből 7 fő jelen 
van, az ülés határozatképes. A napirendekre a kiküldött meghívónak megfelelően azzal a 
módosítással teszek javaslatot, hogy az 1. napirendi pont az ülés végén kerül tárgyalásra, 
tekintettel arra, hogy az alkalmazotti és a közfoglalkoztatotti értekezlet zajlik az iskolában, ennek 
végén jön át a pályázó az ülésre. Az egyebeken belül 5 témáról fogunk tárgyalni, ezek közül a 
fellebbezést zárt ülésben. Kérem, szavazzunk a módosítással együtt a napirendek elfogadásáról.    
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 100,00%  77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 7 100,00%  77,78% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. 
 
 
 
Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. sz. módosítása 
   Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

3. Belső ellenőri tájékoztató 
  Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 

4. Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2014. évi 
szakmai beszámolója  
  Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 

5. Rendeletek módosítása 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

6. Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola intézményvezetői 
pályázatának véleményezése 
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

7. Egyebek  
 
 
 
 
 
1./ Napirendi pont:  
        Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. sz. módosítása 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Az első napirendi pontban az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. számú 
módosítását tárgyaljuk, illetőleg ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik a 2. napirendi pontban 
tárgyalandó 2014. évi zárszámadás az önkormányzat gazdálkodásáról. A két napirendről együtt 
beszélnék. A Pénzügyi bizottság mindkét napirendet tárgyalta. A költségvetési rendelet évközben 
történő módosítása szükséges volt, mert a finanszírozások megváltoztak, illetőleg nem várt 
gazdasági események történtek és ennek okán módosult a költségvetési rendeletünk. Az elmúlt 
évben is a számláinkat fizettük, a szállítói tartozásokat csökkentettük, mellette beruházásokat is 
tudtunk végrehajtani. Volt, amit önerőből, volt, amit támogatásból, volt, amit európai uniós 
pályázaton nyert pénzből.   
  
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Nem kérdés, hanem vélemény. Elismerő vélemény ezért a munkáért, visszanézve három év 
adatait, erre nagyon oda kellett figyelni és tudatosan kellett gazdálkodni.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A zárszámadásról is mondok egy mondatot. Szép ez a szám, örülnék, ha az idei évben is hasonló 
lehetne. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs először a költségvetési rendelet 
módosításáról kell szavaznunk. Rendeletmódosítás, ezért minősített többség kell az 
elfogadásához. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
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 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 100,00%  77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 7 100,00%  77,78% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló az 2/2014. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet I. számú módosításáról 
 
Erdőkertes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet – 
továbbiakban: R. – 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét:               1,569.309 ezer forintban, 
b) kiadási főösszegét:              1,569,309 ezer forintban, 

határozza meg. 
2. § 

 
Az R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 
 

3. § 
 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Erdőkertes, 2015. április 29. 
 
 
 
 Dr. Pásztor László      Vargáné Rajna Ágnes  
   polgármester                  címzetes főjegyző 
 
Záradék! 
A rendelet 2015.április 30. napján kihirdetve. 
Erdőkertes, 2015. április 30.  
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                  Vargáné Rajna Ágnes 
          címzetes főjegyző  
 

 
 
 
2./ Napirendi pont:  
        Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Most pedig az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének elfogadásáról szavazunk.  
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 100,00%  77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 7 100,00%  77,78% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
 
 
 
3./ Napirendi pont:  
        Belső ellenőri tájékoztató  
    Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendi pont a belső ellenőri tájékoztató, a Jegyző Asszonyé a szó. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
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A belső ellenőri tevékenységet a hivatal dolgozója látja el, nem külső vállalkozás végzi a tavalyi 
évtől. A belső ellenőrünk képesítése megvan, a kötelező képzéseket teljesítette, így Csendom 
Mariann látja el a belső ellenőri tevékenységet és pályázatok követésével is foglalkozik. Az 
előterjesztés bővebb, mint az eddigi, mert a korábbi évek utóellenőrzése is megtörtént és erről is 
szól a tájékoztató. Az ellenőrzések eredményeként olyan hiányosságot, amelyet nem lehetett 
korrigálni, nem volt, fegyelmi felelősségre vonásra sem volt szükség. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk a belső ellenőri tájékoztató 
elfogadásáról.  
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 100,00%  77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 7 100,00%  77,78% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
35/2015. (IV. 29.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőri tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: jegyző 
 

 
 
 
 
4./ Napirendi pont:  
        Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2014. évi szakmai 

beszámolója 
    Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendet is tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Csilla a bizottsági ülésen kiegészítette az 
előterjesztést, kívánod-e most is kiegészíteni? 
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Nincs kiegészítésem, ha van kérdés, arra szívesen válaszolok. 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
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Kérdezem, hogy nem fog változni az intézményhez tartozó települések összetétele? 
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Nem fog változni az összetétel, a települések maradnak.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Az ebédszállító autóra vonatkozóan tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az autó az 
önkormányzat tulajdonában van, amivel az ebéd kiszállítást végzi, ezt április 1-jétől az intézmény 
átvette és fizetik az üzemanyaggal és a karbantartással kapcsolatos költségeket is. Van-e kérdés? 
Amennyiben nincs, akkor kérem, döntsünk a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátó 
Központ 2014. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról.  
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 6 85,71%  66,67% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 1 14,29% 11,11% 
 
 Szavazott 7 100,00%  77,78% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
36/2015. (IV. 29.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veresegyház Kistérség Esély 
Szociális Alapellátási Központ 2014. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: jegyző 
 

 
 
 
5./ Napirendi pont:  
        Rendeletek módosítása 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A következő napirendi pontban rendeletmódosítást tárgyalunk. A Pénzügyi bizottság tárgyalta. 
Több rendelet módosítására kerül sor egy rendeletben.  Ezzel kapcsolatban van-e kérdés?  
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
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 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 100,00%  77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 7 100,00%  77,78% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati 
rendelet 13. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Erdőkertes Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Döntés Előkészítő és vagyonnyilatkozatokat 
Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. §  
(1) Erdőkertes Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 
(III. 01.) önkormányzati rendelet – továbbiakban SZMSZ - 1. melléklete helyébe jelen Rendelet 1. 
melléklete lép. 
(2) Az  SZMSZ - 2. melléklete helyébe jelen Rendelet 2. melléklete lép. 

2. § 
(1)Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendjéről szóló 
14/2008. (12.04.) önkormányzati rendelete – továbbiakban Közterület rendelet – Preambuluma 
helyébe jelen bekezdés kerül:  

„Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban 
Möt.- 143.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13. § (1) bekezdése 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.” 

(2)A Közterület rendelet jelen Rendelet 3. mellékletével egészül ki. 
3.§ 

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 12/1997. (12. 
17.) önkormányzati rendelete – továbbiakban Építményadó rendelet – Preambuluma helyébe 
jelen bekezdés kerül: 

„Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:” 

4.§ 
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 10/1997. 
(12. 17.) önkormányzati rendelet – továbbiakban Kommunális adó rendelet – Preambuluma 
helyébe jelen bekezdés kerül: 
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„Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbiakat rendeli el:” 

5.§ 
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 10/2004. 
(09. 30.) önkormányzati rendelet – továbbiakban Talajterhelési rendelet – Preambuluma helyébe 
jelen bekezdés kerül: 

„Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

6.§ 
(1) Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete – továbbiakban Szociális rendelet – 
4. § (1)bek. a. és b. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

„ a. a 3. § (2)bekezdés a),f),g) és j) pontja tekintetében a polgármesterre  
  b. a 3 § (2)bekezdés b)-e), valamint h)-i) pontja tekintetében a jegyzőre” 

(2)A Szociális rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„ (1) Az egészségügyi települési támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától egy évre kell 
megállapítani.” 

(3) A Szociális rendelet 45. § (1) bekezdésében a „43. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az 
alábbi szövegrész kerül: 

„44. § (1) bekezdésében” 
(4) A Szociális rendelet 46.§. utolsó mondata hatályát veszti. 

7. §   
 (1) Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 12/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet – továbbiakban Tiszteletdíj 
rendelet -  2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) Az önkormányzati képviselőt és - az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban létrehozott - 

bizottság valamennyi tagját megválasztásuknak időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.” 
 (2) A Tiszteletdíj rendelet 2. § -a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 „(3) Az önkormányzati bizottság valamennyi tagját havi 15.000.- Ft, azaz Tizenötezer forint tiszteletdíj 
illeti meg.” 

8. § 
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) A rendelet kihirdetéséről — az SZMSZ-ben meghatározott módon — a jegyző gondoskodik. 

 
Erdőkertes, 2015. április 23. 
 
 
 

Vargáné Rajna Ágnes   
címzetes főjegyző 

Dr. Pásztor László   
Polgármester 

 
Záradék! 
A rendelet 2015. április 30-án kihirdetve. 
Erdőkertes, 2015. április 30. 
 
                                                                                                   Vargáné Rajna Ágnes 
                                                                                                       címzetes főjegyző 

1. melléklet a 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
 

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök és a gyakorlásukra jogosultak jegyzéke 
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Rövidítések:   D      Döntési jog       J       Javaslattételi jog 
 

      Feladat Polgármester Pénzügyi, Döntés Előkészítő és 
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottság 

Jegyző Társulás 

Rendkívüli települési 
támogatás  

D    

Lakhatási kiadásokhoz 
kapcs. települési 
támogatás 

D    

Szociális otthonba 
történő beutalás 

D    

Rehabilitációs települési 
támogatás 

  D  

Helyi gyermeknevelési 
támogatás 

  D  

Beiskolázási támogatás   D  

Tanulók közlekedési 
támogatása 

  D  

Szociális étkeztetés 
(méltányos térítési díj 
megáll) 

D    

Egészségügyi települési 
támogatás 

  D  

gyermekintézményi 
étkezési térítési díj 
támogatás 

  D  

Köztemetés D    

Állattartó kötelezése D    

Közterület használat 
engedélyezése 

D    

Helyi kitüntetések, 
elismerő címek 
adományozása 

J    

Munkabérhitel felvétele  D    

Civil szervezetek 
támogatása 

D J   

Mindenkori költségvetési 
törvényben 
meghatározott nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő ügyekben 
szerződések, 
megállapodások megköt. 

D    

Címer, zászló 
használatának 
engedélyezése 

D    

     

 
 
 

2. melléklet a 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

Erdőkertes Község Önkormányzat alaptevékenységébe tartozó kormányzati funkciók 
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013320 Köztemető fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041212 Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
042180 Állategészségügy 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062010 Településfejlesztés igazgatása 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése 
086020 Helyi- térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
 

 

3. melléklet a 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

Zöldterületek: 

1. járdák, sétányok 

2. közintézmények és határoló területei: 

a. Polgármesteri Hivatal 

b. Faluház 

c. Neumann János Általános Iskola 

d. ESZAK 

e. Ki Akarok Nyílni óvoda 

3. parkok, játszóterek, sportpályák: 

a. a Fő út mentén haladó zöldfelület a vasútállomástól a Béke utca sarkáig 

b. Batthyány park 

c. Szent István park és környéke 

d. Iskola utcai streetball pálya 

e. sporttelep és környéke 
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f. Sugár és Reveteg utca sarkán található park 

g. Bacsó Béla utca és Pozsonyi utca sarkán lévő játszótér 

h. Hév és Villamos utca sarkán lévő játszótér 

i. Mély utca és Kőrisfa utca sarkán lévő játszótér 

j. Géza utca végén található emlékkereszt 

k. Fő úti buszforduló a Rizling utcánál 

l. Petőfi utcai buszforduló zöldterülete 

m. Aszódi utcai buszforduló zöldterülete 
 

 

Dr. Pásztor László polgármester: 
A két ülés közötti beszámolómat megtartom és ezt követően térnénk át a többi napirendi pontra. 
Az elmúlt ülésen én nem tudtam itt lenni, ezért néhány februári dologról is említést teszek.  
 
 
Napirendek között: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Február 25-én volt a Képviselő-testületi ülés. Február 26-án volt a TÖOSZ Pest megyei 
polgármesteri értekezlete, ahová kormányzati szakemberek, különféle szervezetek, 
szakszervezetek előadói jönnek el tájékoztatást adni. Időről időre van választás, amely az 
önkormányzati választási ciklushoz igazodik, korábban, két ciklus óta a Pest megyei küldött 
voltam, most a Pest megyei tagozat vezetővé választottak, így a TÖOSZ elnökségének is a tagja 
lettem. Részt vettem mindenféle előadáson. a BEKOP szóval jelzett Közép-magyarországi 
régiónak a 2014-2020-ig tartó időszakban 288 milliárd forint pályázati pénzt szánnak, amely 
elsőnek soknak tűnhet, de minden más operatív program ezermilliárdról szól. Más régióban útra, 
járdára is lehet pályázni, nekünk a Közép-magyarországi régióban nem lehet. Február 27-én 
közbeszerzési szakemberrel egyeztettem előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
körülményeiről. Ez akkor lenne értékes, ha sikerülne nagyon rövid időn belül az ún. bennragadt 
forrást találni, amit nem használtak fel 2013-ig, és ebből a csapadékvizes terveinket valósítanánk 
meg, csak a tervek engedélyeztetése 750 millió forintot jelent. Ellentmondás hírek érkeznek a 
csapadékvíz hálózat építéséhez pályázati forrás lehetőségéről. Március 2-án kistérségi tanácsülésen 
vettem részt, ahol elfogadásra került a kistérség költségvetése. Ezen a napon a hivatalban vezetői 
értekezletet tartottam. Március 3-án a Közép-magyarországi régióban megnyíló pályázati 
lehetőségeket bemutató konferencián vettem részt. Március 4-én csapadékvíz elvezető hálózat 
tervezőjével egyeztettem. Ugyanezen a napon részt vettem a Barátság Nyugdíjas Klub 
taggyűlésén, a klub új vezetőséget választott. A klub vezetője Bence Kálmánné. Március 5-én a 
TÖOSZ szervezésében megrendezésre került országos önkormányzati és közigazgatási 
konferencián vettem részt. Március 6-án megtartottuk a hagyományokhoz híven az 
önkormányzati és községi nőnapot. Március 10-én megbeszélést tartottunk a bánya rekultiváció 
második üteméről. A rekonstrukció rendesen megtörtént.  Most találtak egy újabb hulladékot 
ennek visszatermeléséről kellett gondoskodni. Ennek a költségeihez is kerestük, hogy milyen 
bennragadt pénzt lehet felhasználni. 14.00 órakor a rendőrség közbiztonsági fórumán vettem 
részt, ahol a megerősítő szolgálatok bevezetését jelentették be. A megerősítő szolgálatot rendőrök 
látják el szabadidőben, plusz pénzért. Nálunk Erdőkertesen mindennap van megerősítő szolgálat, 
2 órát pluszban itt vannak. Nemcsak nappal jönnek ide, hanem éjszaka is működik a megerősítő 
szolgálat. Jó hatása van ennek a szolgálatnak a közbiztonságra, melyhez a kormánypénz félévig 
adott, utána értékelés lesz. 15.00 órakor állampolgársági esküt tartottam, 18.00 órakor polgárőr 
elnökségi ülést tartottunk. Március 11-én a veresegyházi szennyvízközmű társulás munkatársaival 
egyeztettünk az idei fejlesztési díjhányadból megvalósuló beruházásról. A kapott bevételt út 
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rekonstrukcióra fordítjuk azokban az utcákban, ahol korábban a csatornaépítéssel az út 
megrongálódott. Március 17-én a bánya rekultivációja érdekében a Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi Felügyelőség vezetőivel tárgyaltunk, a bánya ügyében volt egyeztetés, mert a 
Zöldhíd nem adta be időben az iratokat. Március 18-án került sor a Faluházban a 
közmeghallgatásra. Március 19-én részt vettem az idősügyi tanács ülésén, majd délután a gödöllői 
rendőrkapitányság épületében a polgárőr vezetők számára tartott tájékoztatón vettem részt. 
Március 21-én a polgárőr egyesület tagjai jogi és intézkedéstaktikai képzésére került sor. Március 
23-án bizottsági ülést, 25-én testületi ülést tartottunk. Március 24-én volt a GDF SUEZ szerződés 
felmondásából származó kompenzációról egyeztető tárgyalás, a jogviszonyunkból származó kárt 
igyekezett a szervezet kompenzálni, fájdalomdíjban részesíteni. A mi esetünkben 1 millió forint + 
Áfa összegről van szó. Március 30-án a Telenorral egyeztettem a közöttünk fennálló szerződés 
módosítása érdekében. A telefonköltséget a felére sikerül lecsökkenteni. Március 31-én TÖOSZ 
elnökségi ülésen vettem részt. Április 1-jén megkezdődtek a majális és a Barátság Nyugdíjas Klub 
40. évfordulójára rendezendő ünnepséget előkészítő megbeszélések. Április 2-án találkoztam 
Kmeti Károly őrbottyáni polgármester úrral és a településeink közös dolgairól egyeztettünk. Az 
egyeztetést ezt követően havonta meg fogjuk tartani. Április 8-án részt vettem a júliusban 
településünkön is megrendezésre kerülő országúti kerékpáros versenyt beharangozó 
sajtótájékoztatón. Április 9-én Monoron részt vettem a TÖOSZ küldöttgyűlésén. E nap estéjén, a 
költészet napján megjelenő vendégeket és Losonczi Zoltán költőt köszöntöttem a Faluházban. 
Április 14-én a Földhivatal vezetőjével egyeztettünk a település ingatlanjainak a digitális alaptérkép 
bevezetéséhez kapcsolódó egyoldalúan megváltoztatott megnevezés ügyében. Ez az egyeztetési 
folyamat heti rendszerességgel megtörténik. Április 15-én vezetői értekezletet tartottam, valamint 
délután Tuzson Bence országgyűlési képviselővel találkoztam. Április 17-én a református 
lelkésszel a közöttünk lévő szerződés előkészítéséről folyt egyeztetés. Ennek eredménye a 
Képviselő-testület elé fog kerülni. Április 20-án a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke járt 
nálunk, egyeztettünk általános kérdésekről és az országúti kerékpár versennyel kapcsolatos 
feladatokról. Április 21-én találkoztam Pánczél Jánossal a KLIK tankerületi vezetőjével. Április 
22-én egyeztettünk a rendőrkapitánynál a település aktuális kérdéseiről. A 3. körzeti megbízottat 
megkapjuk ősztől, de már itt teljesít szolgálatot. Itt is szó volt a kerékpárversenyről, valamint 
arról, hogy a rendőrségi autónak komoly problémája keletkezett. Folyik a gondolkodás arról, hogy 
a hátralévő rövid időre érdemes-e kezdeni vele valamit. A polgárőr autót átadhatjuk a 
rendőrségnek, a polgárőrök kapnak májusban másik autót. Április 23-án részt vettem a járási helyi 
védelmi bizottság ülésén. Április 24-én találkoztam Strommer Dávid úrral a Széchenyi 
Programiroda regionális igazgatójával, valamint munkatársaival a település pályázati 
elképzeléseiről és valóságos lehetőségeiről. Április 27-én bizottsági ülést tartottunk. Április 28-án 
Mezőtúron voltunk Thury Gábor kollégámmal megnézni egy olyan eszközt, amely  traktorra 
csatlakoztatható, útkarbantartásra, útépítésre alkalmas eszköz. A mai napon részt vettem a 
veresegyházi szennyvízközmű társulás tanácsülésén, ahol a társulás tavalyi évi beszámolóját 
fogadtuk el. Ezt követően részt vettem a Zöld Híd rendkívüli tanácsülésén, ahol a társulás 
tulajdonában lévő kft. működésének aktuális kérdéseiről szóló előterjesztést fogadtunk el, 
amellyel kapcsolatban az ülést megelőzően tájékoztató jelleggel tisztelt képviselő-társak részére 
két dokumentum formájában kiosztottam. Volt nálunk egy járási kapcsolatépítő MANORKA 
elnevezésű program. Ez is TÖOSZ forrásból biztosított rendezvény volt. A két napos 
rendezvényen a járási hivatal vezetői, önkormányzatok jegyzői, munkatársai és a mi 
önkormányzatunk részéről kollégák vettek részt. Az óvoda pályázatunk bent van és van pályázat, 
amelyről ma kaptunk hírt. A két évvel ezelőtt a térfigyelő kamera rendszerre benyújtott 
pályázatról érkezett rendőrségi átirat táblázatokkal, amely szerint úgy néz ki, mintha nyertünk 
volna, hogy mennyit, azt nem tudom. Egyelőre ezt az adatlapot kell visszaküldenünk, ebből 
gondoljuk, hogy kapunk támogatást. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
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 Igen 7 100,00%  77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 7 100,00%  77,78% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 2   22,22% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 
A képviselő-testület a polgármester beszámolóját elfogadta. 
 

(Megérkezett Bakos István, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Az iskolaigazgatói állásra jelentkező pályázó megérkezéséig az egyebek napirenddel folytatjuk a 
testületi ülést.  
 
 
6./ Napirendi pont:  
        Egyebek 
 
 
Bizottsági tagok módosítása 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A kormányhivatal elvárásának szeretnénk megfelelni azzal, hogy határozatot hozunk arról, hogy 
az alpolgármesterek megválasztásukkal már nem tagjai a Pénzügyi bizottságnak. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy Kopeczky Lajos és Nagyné Gódor Csilla alpolgármesterek nem tagjai a 
Pénzügyi Döntés Előkészítő és Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságnak. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 87,50% 77,78% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 1 12,50% 11,11% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
37/2015. (IV. 29.) KT határozat 
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Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Nagyné 
Gódor Csilla és Kopeczky Lajos képviselők alpolgármesterré választásának időpontjától a 
Pénzügyi Döntés Előkészítő és Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságban betöltött bizottsági 
tagságuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezése értelmében megszűnt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
 
 
 
Konyha felújítás pályázat előkészítése 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
Most kezdődik el pályázat előkészítése, amelyről határozatot fogunk hozni.  A gyermekétkeztetés 
feltételeinek javítására pályázatot írtak ki.  A pályázati támogatás mértéke 95 %-os, 5 %-os önrész 
mellett valósulhat meg. A felső határa a pályázatnak nincsen. Egy kicsit elgondolkodtató, hogy az 
egész pályázatnak 1 milliárd forint a teljes kerete és országos pályázat. Pályázni szeretnénk, ha a 
testület támogatja és az előkészítő munkákat kezdenénk el.   
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
Most még csak felhatalmazást kérünk a tervezésre. A konyhatechnológia nagyon drága, a teljes 
beruházásnak része lenne a konyha, az ebédlő bővítése. A következő testületi ülésre bekerülnek a 
tervek és az összegek. Szakértő bevonásával fogunk dolgozni.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A határidőkből látható, hogy a 2016-os év nyarán várható a kivitelezés, ha nyerünk a pályázaton. 
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Arról van-e információtok, hogy a kért, megpályázott összeget megnyerjük, vagy kevesebb összeg 
felhasználása is lehetséges? 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A pályázatról bővebb információ nincs. Két napja jelent meg a pályázat, rövid a határidő. Sikeres 
pályázat esetén szeptember 30-ig építési engedéllyel kell rendelkeznünk.  
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A pályázattal kapcsolatban van-e kérdés részetekről? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk a 
nemzetgazdasági miniszter által „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” 
meghirdetett pályázat tervezési és előkészítési feladatainak elvégezésére a felhatalmazás 
megadásáról. 
 
 
 
 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
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 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
38/2015. (IV. 29.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
hivatali apparátust, hogy a nemzetgazdasági miniszter által „A gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázata tervezési és előkészítési feladatait elvégezze. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
Nyári gyermekétkeztetés 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Jegyző Asszonyé a szó a nyári gyermekétkeztetésről. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
A pályázati kiírás megjelent a Magyar Közlönyben. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 224 gyermek 30 %-ára, vagyis 73 főre kaphatunk 440.- forintot, ha 
vállaljuk a maximális 53 ellátási napot. Ez összesen 1.702.360 forintot. Most nem kérjük a 
testülettől, hogy vállaljon önrészt. Adjuk be a pályázatot, Csilláék szervezik az ellátási részt, a 
pénzügyi részt a hivatal végzi. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A pályázat benyújtásához határozat kell. Kérem, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat a 2015. 
évi nyári gyermekétkeztetés biztosításához 73 fő részére 53 napra 1.702.360.-  forint támogatás 
igénybevételére pályázatot nyújt be és vállalja, hogy a támogatásban részesülő gyermekeknek 53 
munkanapon keresztül egyszeri meleg étkezést biztosít. 
 
 
 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 



17 
 

 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
39/2015. (IV. 29.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés 
biztosításához 73 fő részére 53 napra 1.702.360.-  forint támogatás igénybevételére pályázatot 
nyújt be és vállalja, hogy a támogatásban részesülő gyermekeknek 53 munkanapon keresztül 
egyszeri meleg étkezést biztosít. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
Alapító okiratok módosítása 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A Faluház és a Ki akarok nyílni Óvoda alapító okiratainak módosításáról kell döntést hozni. 
Átadom a szót Jegyző Asszonynak. 
 
Vargáné Rajna Ágnes jegyző: 
Az alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani. Többször módosították az 
okiratok tartalmát, a kormányzati funkciókat. Ennek megfelelően folyamatosan módosítjuk mi is. 
A Faluház és az óvoda tekintetében az alapító okiratok változatlan tartalommal, de új formában 
készültek el és erről kell döntést hozni a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk az Erdőkertesi Faluház és 
Könyvtár Alapító Okirata módosításának elfogadásáról. 
 
 
 
 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
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 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
40/2015. (IV. 29.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérem, hogy a Ki akarok nyílni Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szavazzunk. 
 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
41/2015. (IV. 29.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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7./ Napirendi pont:  
        Az Erdőkertesi Neumann János Ált. Iskola intézményvezetői pályázatának 

véleményezése 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületi ülést megtisztelő pedagógusokat annak okán, hogy az 
Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése a testület 
feladata. E tekintetben az elmúlt időhöz képes az önkormányzat szerepe átalakult, 2013. január 1-
jétől már csak véleményezünk. A hétfői bizottsági ülésen tárgyaltuk a vélemény kialakítását. 
Akkor az intézményvezetői pályázatot a bizottság 5 tagjának igen, 3 tagjának nem, és 2 tagjának 
tartózkodása mellett nem támogatta. Lehetőséget adtunk a pályázónak, a bizottsági tagoknak a 
vélemények kifejtésére.  Kérdezem Elnök urat, hogy szóban kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Bakos István képviselő, bizottság elnöke: 
Kiegészítésem nincs. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Kérdezem a tisztelt Képviselő-társakat, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Hétfő óta 
újabb kérdés, amelyet fel szeretne tenni a pályázónak? 
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Meg tudhatjuk a nevelőtestületi értékelés eredményét? 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Természetesen. A nevelőtestületi vélemény nyilvánítás eredménye nyilvános. A szavazásra 
Ladjánszki Csilla pályázó esetében jogosultak száma 32. A leadott szavazatok száma 32. 
Érvénytelen szavazatok száma 0, azaz 0 %-a. Érvényes szavazatok száma 32, a leadott szavazatok 
100 %-a érvényes. 24 fő támogatja Ladjánszki Csilla pályázó vezetői programját, ez a leadott 
szavazatok 75 %-a, 8 fő nem támogatja Ladjánszki Csilla pályázó vezetői programját, ez a leadott 
szavazatok 25 %-a. Az alkalmazotti értekezlet titkos szavazásának eredménye. A szavazásra 
Ladjánszki Csilla pályázó esetében szavazásra jogosultak száma 34. A leadott szavazatok száma 
34. Érvénytelen szavazat 1, ez a leadott szavazatok 3 %-a. Érvényes szavazatok száma 33, ez a 
leadott szavazatok 97 %-a. 21 fő támogatja Ladjánszki Csilla pályázó személyét, ez a leadott 
szavazatok 62 %-a, 12 fő nem támogatja Ladjánszki Csilla pályázó személyét, ez a leadott 
szavazatok 35 %-a. További kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester: 
Elmondom és megerősítem azt a véleményemet, amit a bizottsági ülésen is elmondtam. A 
szavazatok eredménye mindenképpen megerősít abban, hogy támogatni tudjam Ladjánszki 
Csillának a pályázatát, mert nem tudom mikor láttam ekkora támogatottságot pályázó esetében. 
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a pályázó mögött ott vannak az emberek.  
 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester:  
További kérdés, hozzászólás a Képviselő-társak részéről? A bizottsági ülésen elég határozottan 
kifejtettem, hogy az iskola a település legjelentősebb, a legnagyobb hatást gyakorló intézménye. 
Az intézmény célja az erdőkertesi ifjúság nevelése és oktatása, ebben kértem én hangsúlyosabb 
szerepet a jelölttől, hogy a jövőben ezt mindenképpen tekintse fontosnak. Az önkormányzat és az 
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intézmény közötti kommunikáció erősítése mindkét félnek feladata, tegye érdemivé és megfelelő 
bizalommal legyünk, lehessünk egymással. Ennek az intézménynek egy útja van innen, felfelé 
menő útnak kell lennie. Nagyon rossz, amikor azt tapasztalom, hogy arról beszélnek az emberek, 
hová viszed a gyermekedet és azt mondják, hogy ide. És ebben a kényszerűséget, 
kiszolgáltatottságot érzem, a szülő nem nyugodt a gyermeke sorsát illetően. Csak akkor szabad 
ennek az intézménynek a vezetését elvállalni, hogy ha ezt nagyon-nagyon komolyan gondolja. 
Örülök a támogatottságnak, amely évtizedes múltra visszatekintve példa nélküli, mert ez a 
nevelőtestület az idő folyamán a maga által is választott iskolaigazgató mögül kiáll.  Kívánom, 
hogy a százalék maradjon így, Csilla megkezdett munkája legalább ilyen módon folytatódjék. Ez 
nem lesz kedves senkinek sem, mert mindenki választja inkább a könnyebb utat. Ezt kell 
Csillának becsukni, hogy mindenki a nehezebb út felé menjen, az ottani problémákkal 
szembesüljön és oldja meg. Nagyon sok probléma van, amely körülveszi ezt az iskolát és nem az 
iskolából adódó problémák ezek, hanem társadalmi problémák, amelyek lehet, hogy 
településünkre jellemzőek, lehet, hogy országos problémák, de akkor is meg kell oldani, ha éppen 
nem tartozik ránk. Tudnunk kell, ismernünk kell a saját erősségeinket, tudnunk kell azt, hogy 
miben bízhatunk, tudnunk kell az eredményeinket, hogy mire építhetünk. Én ezt nagyon 
fontosnak tartom és ezért az elmúlt egy évben olykor kritikusan is szóltam a bizottsági ülés 
alkalmával, azt az intézmény érdekében tettem. Kérem Csillától, hogy a megbízás után az 
intézményvezetését ennek szellemében kezdje meg. 
 
Ladjánszki Csilla pályázó: 
Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, egyet értünk abban, hogy ez nagyon nehéz feladat. 
Időt kérek ahhoz, hogy ezek a mutatók javuljanak. Ez egy hosszú távú feladat, Erdőkertes 
település más szociokulturális háttérrel rendelkezik, nagyon súlyos problémák vannak az iskola 
körül, ezeket a problémákat nagyon alapos, aprólékos munkával lehet javítani, egy év múlva ezek 
a mutatószámok nem fognak változni.  Ez az iskola nagyon komoly kihívást jelent. Én nagyon 
örülök annak, hogy a tantestület megértette és odaállt mögé, még akkor is, ha népszerűtlen 
intézkedéseket hoztam meg és ezeket következetesen betartotta. A kommunikáció kétoldalú és, 
hogy én ezt bebizonyítsam, amiről beszéltünk az informatikával kapcsolatban, most elhoztam ezt 
a költségvetést és azt tisztelettel átadom a polgármester úrnak. Az elhangzottak alapján azt 
gondolom, hogy a kommunikációban határozottabb leszek. Erdőkertesi iskolaigazgatónak lenni 
nem egy szakmai presztizs, nagyon nehéz feladat a környező településekhez viszonyítva. Én ezt a 
népszerűtlen feladatot felvállaltam. Általam ismert és bölcsnek tartott ember mondta nekem, „ha 
a befektetett energia nem térül meg, hogyha az erkölcsi normáival összeegyeztethetetlen az az út, 
akkor az, nem az Ön útja”. Most jelen pillanatban az erkölcsi normáimmal összeegyeztethető és 
ez így is lesz. A befektetett energia ennyi idő alatt nem térülhet meg, de azt gondolom, hogy azzal 
a tantestülettel, aki felvállalja ezt a nagyon komoly munkát és hisz a közösség erejében, 
eredményeket lehet elérni. Én azt kérem Önöktől, hogy ebben segítsenek. 
 
Hollósi Jánosné képviselő: 
A bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy sajnos anyagi lehetőség a pluszmunka elismerésére nem 
nagyon van. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi elismerés is nagyon fontos. A többlet feladatot 
teljesítő pedagógusnak legyen erkölcsi elismerése.  
 
Ladjánszki Csilla pályázó: 
Ezzel maximálisan egyetértek. Azt gondolom, ha nem tettem volna meg a pedagógusok 
munkájának erkölcsi elismerését, nem lett volna ilyen a szavazati arány. Az értekezleteken 
megtörténik a valós teljesítmény értékelése és erkölcsi elismerése. 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
További kérdés, hozzászólás nincsen. Akkor kérem, hozzunk döntést az Erdőkertesi Neumann 
János Általános Iskola (Erdőkertes, Fő tér 6.) vonatkozásában kiírt intézményvezetői állás 
betöltéséhez a jelenlegi igazgató, Ladjánszki Csilla pályázatának támogatásáról.  
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Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2015.ápr.:29 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 6 75,00%  66,67% 
 Nem 2 25,00% 22,22% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
42/2015. (IV. 29.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erdőkertesi Neumann János 
Általános Iskola (Erdőkertes, Fő tér 6.) vonatkozásában kiírt intézményvezetői állás betöltéséhez 
a jelenlegi igazgató, Ladjánszki Csilla pályázatát támogatja.  

 
Határidő: azonnal 

      Felelős: polgármester 
 

 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A testületi ülés zárt ülésen folytatódik, megköszönöm vendégeinknek a részvételt. 
 

 (A testületi ülés zárt ülésként folytatódik) 

 
Kmf. 

 
 
 
 Dr. Pásztor László                 Vargáné Rajna Ágnes                         
     polgármester           címzetes főjegyző 
 
 

 


