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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2013.április 10-én, Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 
 
Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 
                       Majoros Mihály alpolgármester, 
                       Adorján László, 
                       Gyulai Zsolt, 
                       Torma Károly képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes és megnyitja. Elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak alapján meghívó nélkül, telefonon történt a képviselőtestület összehívása, a 
napirend fontosságára tekintettel. A polgármester ismerteti a képviselőtestülettel a 
napirend-tervezetet és kéri annak elfogadását. 
 
Napirend-tervezet: 
 
1.) Az önkormányzat által fenntartott konyha működésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
            Előadó: polgármester 
 
 
A képviselőtestület a napirend-tervezettel egyhangúlag - 5 igen szavazattal - 
egyetértett és elfogadta. 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont: 
 
(Írásos előterjesztés nem készült, a polgármester szóban terjeszti elő a napirendet.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy többször foglalkozott már a testület a 
konyha működésével. 2012.december 31-ig a konyha az általános iskola szervezetében 
működött. Az általános iskolát 2013.január 1-től átvette az állam, az étkeztetés 
azonban önkormányzati feladat maradt. A dolgozók (3 fő közalkalmazott) az 
önkormányzathoz került át áthelyezéssel. A három dolgozóból 1 fő főszakács és 2 fő 
konyhai kisegítő (szakács végzettséggel). A főszakács határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a konyhai kisegítők határozott idejű 



 

 

szerződéssel vannak alkalmazva jelenleg.  
Az élelmezésvezetői feladatokat jelenleg az iskolatitkár látja el megbízási szerződéses 
jogviszonyban.  
Az élelmezésvezetői feladatokat 2007.decemberig egy főállású élelmezésvezető látta 
el. Nyugdíjba vonulása után - takarékossági okok miatt - a létszám megszüntetésre 
került és a feladatot az iskolatitkár látta el, a feladat ellátásáért havi 25.000 forint 
munkáltatói döntésen alapuló illetményt kapott. A főszakács ettől az időponttól szintén 
kapott havi 25.000 forint pótlékot, hogy segítsen a szakmai feladatok elsajátításában, 
hiszen az iskolatitkár addig nem végzett ilyen jellegű feladatot. 
Természetesen az is elhangzott akkor, hogy  el kell végeznie az élelmezésvezetői 
tanfolyamot.  
2013.január 1-től az iskolatitkár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
állományába került át. Az iskola átvételével kapcsolatosan - december hónapban - 
folytatott megbeszéléseken azt mondta a tankerületi igazgató, hogy a dolgozókat a 
meglévő bérükkel veszik át. Azonban az iskolatitkárnak a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményét januártól megszüntették. (Ez összesen 40.000 forintot jelentett, 
hiszen a Milotai iskola csatlakozásával - 2007.szeptembertől - kapott 15.000 forint 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt azért, mert megnövekedtek az 
adminisztratív feladatai.)  
Ezt a 40.000 forint illetmény részt a KLIK nem biztosítja számára, hiszen nem kötelező 
és ezt az önkormányzat állapította meg számára. 
 
Mivel az élelmezésvezetői feladatokat továbbra is el kell látni, ezért 2013.január 1-től 
kezdődően 30.000 forint megbízási díjat kap az iskolatitkár a feladatellátásért. Ebből 
az összegből kb. 19.000 forintot kap kézhez, amely elmondása szerint kevés azért a 
feladatért, amit élelmezésvezetőként el kell végeznie. Elmondta továbbá, hogy 
iskolatitkárként is több lett a feladata azzal, hogy átkerült az iskola az 
Intézményfenntartói Központhoz, a bére viszont csökkent.  
 
Az mindenki előtt ismeretes, hogy a konyha élelmezésvezető nélkül nem működhet, a 
főszakács nem végezheti az élelmezésvezetői feladatokat is egyidejűleg, mert ez 
összeférhetetlen.  
 
Az önkormányzat által fenntartott bentlakásos idősek otthona miatt hétvégén is főzni 
kell a konyhai dolgozóknak a gondozottak részére.  
 
A konyhai munkát közfoglalkoztatottak is segítik. Hétvégén egy konyhai dolgozó és 
egy közfoglalkoztatott főz az idősek otthona dolgozóinak. A konyhai dolgozó 
bérpótlékot kap, a közfoglalkoztatott pedig egy szabadnapot. 
 
Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján a bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó 
munkabérén felül illeti meg. A bérpótlék alapja a munkavállaló alapbére. Vasárnap és 
szombaton ötven százalék, munkaszüneti napon, húsvét- vagy pünkösdvasárnap, vagy 
vasárnapra eső munkaszüneti napon száz százalék bérpótlék illeti meg a dolgozót. 
 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy jelenleg a jogszabályban meghatározott 
minimum ötven százalék bérpótlék helyett 150 százalék, a száz százalék bérpótlék 
helyett 200 százalék bérpótlékot kapnak a konyhai dolgozók. 



 

 

 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az 
elhangzottakkal kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
Mivel a főszakács nyugdíjba vonul jövőre, ezért nem lenne jó most megszüntetni a 
25.000 forint pótlékot. 
 
Adorján László képviselő: 
Ez a pótlék nem kötelező, az önkormányzat sajnos nehéz anyagi helyzetben van, ezért 
csak a törvény szerinti juttatásokat tudja biztosítani a dolgozóknak. 
 
Torma Károly képviselő: 
A 25.000 forintos pótlékot öt éve kapta a főszakács, hogy segítse az élelmezésvezetőt 
a munkája kezdetén. De már nem kell végeznie ezt a feladatot. A főszakács nem lehet 
élelmezésvezető.  
 
Adorján László képviselő: 
Nem a főszakácsnak kell végezni az élelmezésvezetői feladatokat. Olyan személlyel 
kell megoldani a feladatot, akinek van végzettsége.  
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
Egyetért az elhangzott véleménnyel, olyan személyre van szükség, akinek van 
megfelelő végzettsége. 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Ha olyan döntést hoz a testület, hogy meghirdetésre kerül az élelmezésvezetői állás, 
akkor a szakképzett dolgozó tudni fogja a feladatát, nem szükséges segítség a 
munkájában. 
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
Ha az iskolatitkárnak lenne élelmezésvezetői képzettsége, akkor 4 órában végezhetné a 
feladatot. Véleménye szerint beszélni kellene az iskolatitkárral, hogy meghatározott idő 
alatt végezze el a tanfolyamot és amennyiben elvégzi akkor végezhetné a feladatot. 
 
Simon Blanka jegyző: 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy az élelmezésvezetői státusz miatt bővíti a 
létszámkeretet, akkor módosítani szükséges az önkormányzat költségvetését, a létszám 
előirányzatot, ennek függvényében a személyi juttatások és munkaadót terhelő 
járulékok előirányzatát, tehát változik az önkormányzat kiadási előirányzata. Arról 
dönthet most a képviselőtestület, hogy élelmezésvezetői státuszt hoz létre, a 
költségvetés módosítását a következő testületi ülésre elő kell készíteni annak 
függvényében, hogy teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben látja el a feladatot a 
dolgozó. 
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
Véleménye szerint csökkenteni kellene a főszakácsnak adott 25.000 forint pótlékot 



 

 

10.000 forinttal, és ezzel az összeggel növelni az élelmezésvezetői feladatokat ellátó 
iskolatitkár megbízási díját és meghatározott időn belül el kell végeznie a tanfolyamot. 
Erről kellene tájékoztatni az érintetteket. 
 
Torma Károly képviselő: 
Ha elvégzi a tanfolyamot az iskolatitkár, akkor a főszakácsnak adott pótlékot meg 
kellene szüntetni. 
 
Károlyi Kálmán polgármester: 
A főszakács azt mondta,  amennyiben a testület úgy dönt, hogy nem kapja tovább a 
25.000 forint pótlékot, akkor nem vállalja a főszakácsi feladatokat. 
 
Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 
A konyhai munkát segíti két közfoglalkoztatott dolgozó, az egyik szakács végzettségű. 
A munkaszüneti napokra, ünnepnapokra járó bérpótlék eddig kb. 65.000 forint volt 
havi szinten. 
 
Károlyi Kálmán polgármester: 
Mivel hétvégén és ünnepnapokon az idősek otthona gondozottaira főz a konyha, ezért 
a bérpótlék összegét az idősek otthona költségvetésében lehet-e szerepeltetni? 
 
Simon Blanka jegyző: 
A költségvetés módosításával ezt az összeget az idősek otthona költségvetésében lehet 
szerepeltetni. 
 
Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 
A Kincstártól voltak ellenőrizni az idősek otthona 2013.évi költségvetését. Az 
ellenőrzés arra irányult, hogy az idősek otthona működéséhez szükséges támogatást 
megigényelte-e az önkormányzat a feladat ellátásához. Az elmúlt évben a takarítási 
feladatokat az intézményben közfoglalkoztatott személyekkel oldotta meg az 
önkormányzat. A Kincstár azt fogalmazta meg a jegyzőkönyvben, hogy az intézmény 
működéséhez szükséges ez a létszám. Várhatóan többlettámogatást lehet igényelni a 
központi költségvetésből, és így egy fő takarítót lehet alkalmazni még az intézményben 
rendes munkaviszonyban, nem pedig közfoglalkoztatásban. 
 
Adorján László képviselő: 
A munkaszüneti napokon és ünnepnapokon kötelező a bérpótlék? 
 
Simon Blanka jegyző: 
A jogszabály kötelezően előírja a bérpótlékot, illetve annak minimális összegét az 
előzőekben elmondottak szerint. 
 
Adorján László képviselő: 
Véleménye szerint, amit kötelezően előír a törvény, azt biztosítani kell a konyhai 
dolgozóknak. Ennél többet nem tud adni az önkormányzat.  
 
 
A polgármester - az elhangzottakat figyelembe véve - javasolja, hogy az önkormányzat 
a konyhai dolgozók részére a munkaszüneti napokra és ünnepnapokra járó bérpótlék 



 

 

összegét a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimális összegben biztosítsa. 
Ennél nagyobb összegű pótlékot a képviselőtestület nem tud biztosítani az 
önkormányzat költségvetésében erre a  célra. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 5 igen szavazattal - egyetértett és a 
következő határozatot hozta: 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

20/2013. (IV. 10.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 

A Képviselőtestület 
 
Az önkormányzat által fenntartott konyha dolgozói (1 fő főszakács és 2 fő konyhai 
kisegítő) részére a munkaszüneti napokra és ünnepnapokra járó bérpótlék vonatkozó 
jogszabályban  meghatározott minimális összegénél - figyelemmel az önkormányzat 
gazdasági helyzetére - magasabb összegű bérpótlékot nem állapít meg. 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az 
élelmezésvezetői feladatok ellátásával kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
Az előbb is azt javasolta, hogy a jelenleg élelmezésvezetői feladatokat végző személyt 
nyilatkoztatni kellene, hogy egy meghatározott időn belül (pl. 6 hónap) elvégzi-e a 
tanfolyamot. Amennyiben igen, akkor lesz képesítése és a megbízási díjat fel kellene 
emelni 30.000 forintról 40.000 forintra. Az önkormányzatnak is gazdaságosabb lenne, 
ha nem kellene még egy létszámnak bért tervezni a költségvetésben. 
 
Torma Károly képviselő: 
Egyetért az elhangzottakkal. Mi lesz a főszakácsnak adott pótlékkal?  
 
Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 
A főszakács a 25.000 forinton túlmenően korábban is kapott és kap 2.000 forint 
pótlékot. 
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
El kell gondolkodni azon, hogy tudja-e biztosítani ezt az összeget, de megvonása 
esetén biztos lesz konfliktus, ha ennyi idő után megszüntetésre kerül. Azt is figyelembe 
kellene venni, hogy a főszakács jövőre nyugdíjba megy. Másik megoldás lehet, hogy ne 
kerüljön teljes egészében megvonásra, csak 10.000 forinttal csökkenjen, hiszen 
ennyivel kapna többet az élelmezésvezetői feladat ellátásért megbízási díjként az 
iskolatitkár. 
 
Károlyi  Kálmán polgármester: 



 

 

Szerinte is figyelembe kellene venni a döntésnél, hogy nyugdíj előtt áll a főszakács. 
Nem lenne emberséges dolog az utolsó évben  teljesen megszüntetni a pótlékát.  
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Ezzel az üggyel sokkal korábban kellett volna foglalkozni, nem pedig most. 
 
Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 
Nem határozott időre lett megállapítva 2007-ben a főszakácsnak ez a pótlék. 
 
Torma Károly képviselő: 
Véleménye szerint meg kell szüntetni a pótlékot és az élelmezésvezetői feladatokat 
ellátó iskolatitkár megbízási díját megnövelni az összeggel, ha úgy nyilatkozik, hogy 
elvégzi a szükséges tanfolyamot. 
 
Adorján László képviselő: 
Nyilatkoztatni kell az iskolatitkárt, vállalja-e egy bizonyos határidőn belül az 
élelmezésvezetői képesítés megszerzését. A nyilatkozata függvényében kellene tovább 
tárgyalni erről az ügyről és döntést hozni. De valóban korábban kellett volna ezzel 
foglalkozni. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Károlyi Kálmán polgármester az elhangzottakat 
összefoglalva elmondja, nyilatkoztatni fogja az élelmezésvezetői feladatokat jelenleg 
ellátó iskolatitkárt, hogy vállalja-e a tanfolyam elvégzését. Erről tájékoztatni fogja a 
képviselőket egy minél hamarabbi testületi ülésen, hogy ennek függvényében a testület 
a további döntéseket meg tudja hozni. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag  egyetértett a polgármester által elmondottakkal. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Károlyi Kálmán                                                                   Simon Blanka 
polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


