Iktatószám:616/16/2015.
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9.-énmegtartott
ülésének
Határozatok tárgykódjai: 43:A15; 44:L6; 4546:Z1.
a.) jegyzőkönyve,
b.) tárgysorozata,
c.) határozata: 43-46. számig.

TÁRGYSOROZAT:

1. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról
szóló pályázat benyújtásáról (Egészségház)
2. Előterjesztés a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda átszervezésére
vonatkozóan
3. Előterjesztés a nyári szociális gyermekétkeztetés lebonyolítására
4. Döntés a közfoglalkoztatottak részére adható fizetési előlegről

Napirendek utáni bejelentések, indítványok.

Tuzsér, 2015. május 27.

Ferkovics Tibor
Polgármester
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Tulipán Termében 2015. június 9-én
megtartottképviselő-testületi ülésen.

JELEN

VANNAK:

Jelen vannak:

Ferkovics Tibor polgármester elnöklete alatt;
Nagy Gábor képviselő;
Pokol Csaba Béláné képviselő;
Révész Béla képviselő;

Távol van:

Klicsu Ferenc alpolgármester;
Kepics Barna képviselő;
Ácsné Turóczi Edina képviselő.

Meghívottak:

Dr. Szép Béla jegyző;
Gergely István aljegyző;

NAPIREND

ELŐTT:

Ferkovics Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van.
Ferkovics Tiborpolgármester javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont
tárgyalására,javasolja 4. napirendként tárgyalni a
Tárgy (4) Tsp.: Döntés a közfoglalkoztatottak részére adható fizetési előlegről,
melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogad.
Ferkovics Tibor polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Révész Béla képviselőt,
melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogad.

NAPIRENDEK

T Á R G Y A L Á S A:

Tárgy (1) Tsp.:Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról (Egészségház)
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
FerkovicsTibor: Tudjátok miről van szó, ez 25 %-os önrészt igényel. Az elmúlt évben az
adósságkonszolidációval nem érintett települések pályázatánál már felmérésre került az
épület. Szükséges a mozgássérült feljáró és wc, épület szigetelés, nyílászáró cseréje, stb.
Dr. Szép Béla:Az adósságkonszolidációval nem érintett települések pályázatában eredetileg a
ravatalozó nem szerepelt, így a maradék összeget arra kellene fordítani. Az ÁNTSZ felhívta a
figyelmet, hogy a temetőnek elkerítettnek kell lennie.
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Ferkovics Tibor: A 75%-os képesség szerint a 2. legkedvezőbb helyen pályázhatunk. 2015.
augusztus 6.-a a miniszteri döntés határideje.
Révész Béla: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Pokol Csabáné: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaaz önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásáról szóló pályázat benyújtását (Egészségház), ezzel Tuzsér Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyet értett és a következő
határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
43/2015. (VI.09.) számú
határozata
-

Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról
szóló pályázat benyújtásáról –

Képviselő-testület:

1.)
Elhatározza, hogy a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. aa), ac) és ad) pontok
szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
keretében „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére” pályázatot
kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 22.878.243.- Ft.
2.)
Sikeres pályázat esetén a saját erőt – 7.626.081.- Ft-ot – Tuzsér Nagyközségi
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében foglalt fejlesztési tartalék terhére
biztosítja.
3.)
Megbízza a polgármestert a pályázat elkészítésével, aláírásával és azzal, hogy a
pályázat eredményéről a Képviselő-testület tájékoztassa.
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Tárgy (2) Tsp.:Előterjesztés a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda
átszervezésére vonatkozóan
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor: Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk a Dózsa Gy. úti óvoda bezárásáról és
ezáltal 2 fő óvodapedagógus elengedéséről. Ezzel kapcsolatosan keresett meg bennünket a
Közalkalmazotti Tanács egy kérelemmel, melyet most ismertetnék. (A jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Kérnék az óvodapedagógusi létszám újra tervezésének vizsgálatát.
Pirnág Oszkárné:173 óvodás gyermek várható. 1 fő óvodapedagógus helyettesítését kellett
megoldani a 2014-es évben. A kötelező óraszámok alatt sok mindent kellett ellátni és még
ezen felül a helyettesítések. A kollégák egyik oviból a másikba járnak át egymást
helyettesíteni. Ezeket egy napnak kell számítani. A következő jogszabályra hivatkoznék
326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 17.§ (5)bekezdés. Segítséget kértem a Magyar
Államkincstártól 14 fő óvodapedagógust fizet az állam. A létszámot újra szeretném igényelni.
Dr. Szép Béla: A döntést 2015. május utolsó napjáig lehetett az átszervezésről meghozni,
amihez a közalkalmazotti tanács véleménye ki volt kérve. Épületen belül mozgatni lehet és
kell is az óvodapedagógusokat. A jogszabály nem írja, hogy mikor kell a két óra átfedés a
munkanap során. 1 napon belül kell, hogy legyen, ezt megszervezni az intézményvezető
feladata.
Nagyné Szabó Ildikó: A védelmünkben annyit szeretnék mondani, hogy nem voltunk arról
tájékoztatva, hogy 2 fő dolgozót el kell engedni.
Dr. Szép Béla:A 2015. április 17-ei ülésen volt tárgyalva, az előzetes véleménykérés a
létszámcsökkentést egyértelműen tartalmazta. Ezévben nagyon rossz a gazdasági helyzetünk,
szociális segélyekre nem kapunk semmit. Több mint 40 millió forint normatívát beszámítás
miatt nem kaptunk meg. Nem tudunk finanszírozni többlet óvónőt.
Ferkovics Tibor: 15 óvónő le van-e finanszírozva?
Görbéné Révész Enikő: A Magyar Államkincstár szerint, igen.
Gergely István: Biztos, hogy nincs.
Pokol Csabáné: A legnagyobb probléma, hogy a törvényhozókat nem érdekelte, hogy a
gyerekek és az emberek érdekeit nézzék. Mind a két oldalnak igaza van. Pénz szempontjából
ezt is nézni kell, mert nincs elegendő pénz. Biztos, hogy van jogorvoslati lehetőség.
Ferkovics Tibor: A mostani problémát ez nem oldja meg.
Dr. Szép Béla: Le lehetett volna ülni és végig beszélni ezt a problémát. Ez a téma a mai
testületi ülés előtt hetekkel ezelőtt volt napirenden.

(5 perc SZÜNET)
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Ferkovics Tibor: Javaslat következik. A képviselő-testület halassza el a döntést. Az óvónők
kérjenek adatszolgáltatást és a lehető leghamarabb szülessen döntés. A képviselő-testület
segíteni szeretne, valami megoldást kell találni.
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaa Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda
átszervezésére vonatkozóan, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
44/2015. (VI.09.) számú
határozata
-

Előterjesztés a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda átszervezésére
vonatkozóan –

Képviselő-testület:
elhalasztja a döntést a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda létszámcsökkentésére
vonatkozóan.

Tárgy (2) Tsp.:Előterjesztés a nyári szociális gyermekétkeztetés lebonyolítására
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester

Dr. Szép Béla: Nem miniszteri rendelet született az idén, hanem egy felhívás. Az
igénybejelentést a Magyar Államkincstáron keresztül kell benyújtani.Ezévben392 adag étel
lesz, 53 vagy 43 napon keresztül. A képviselő-testület hozzon olyan döntést, hogy döntsenek
53 vagy 43 nap melyik legyen. Az óvoda gyermekvédelmi szolgáltatást nyújt és erre
tekintettel háromszori étkeztetést ingyen megkapják. A listát össze kell állítani. Kik fogják
osztani, mikor fogják osztani. Figyelni kell arra, hogy dupla ellátás ne legyen a táborok miatt.
Pirnág Oszkárné: Egyetértek jegyző Úrral. Aki hozza a gyereket óvodába ne kapjon nyári
étkeztetést.
Pokol Csabáné: Létszámot mikor tudunk pontosan?
Ferkovics Tibor: a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy 3 közétkeztetésre
jogosult szervezettől kérjen ajánlatot.
Dr. Szép Béla: Ahogy beérkeztek az ajánlatok azonnal testületi ülés hívunk össze. A döntési
javaslatot a képviselő testület elé terjessze. A képviselőtestület egyetértsen, hogy 53 nap
időtartamban történjen. Továbbá az óvodában részesüljenek étkeztetésben akik be vannak
íratva.
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta a nyári szociális gyermekétkeztetés lebonyolítását,
ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyet
értett és a következő határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
45/2015. (VI.09.) számú
határozata
-

Előterjesztés a nyári szociális gyermekétkeztetés lebonyolítására –

Képviselő-testület:
egyetért, hogy 53 nap időtartamban történjen a nyári szociális gyermekétkeztetés
lebonyolítása. Továbbá az óvodában részesüljenek étkeztetésben, akik be vannak íratva.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 3 közétkeztetésre jogosult szervezettől kérjen ajánlatot.

Tárgy (4) Tsp.:Döntés a közfoglalkoztatottak részére adható fizetési előlegről
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester

Ferkovics Tibor:Most fel van függesztve a fizetési előleg, elég nagy lavinát szokott
elindítani a közfoglalkoztatottak körében. A képviselők vegyék figyelembe az önkormányzat
anyagi helyzetét, és korlátozzuk le a fizetési előleg összegét.
Döntés most ne szülessen ebben, mérjük fel, hogy az idei évben hányan kaptak fizetési
előleget és mennyi összegben, aztán mérlegeljünk.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta aközfoglalkoztatottak részére adható fizetési előleget,
ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyet
értett és a következő határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
46/2015. (VI.09.) számú
határozata
-

a közfoglalkoztatottak részére adható fizetési előlegről –

Képviselő-testület:
elhalasztja a döntést a közfoglalkoztatottak részére adható fizetési előlegre vonatkozóan.
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Mivel az ülésen több tárgy nem volt, így azt a polgármester bezárta.
K. m. f.

Ferkovics Tibor
polgármester

Dr. Szép Béla
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Révész Béla
_________________________

