JEGYZŐKÖNYV

Száma:

- 1./2013

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. november 26.-án 19 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
• Gál János polgármester
•
•
•
•
•
•

Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva képviselő
Hajdu József képviselő
Kelemen Károlyné képviselő
Kovács Béla képviselő
Nagy Béla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
•

Derekas Sándor kirendeltség-vezető

•

Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő testületi
tag közül 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését megnyitja,
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva és Nagy Béla képviselőket, akiket a jelenlévő 7 fő
képviselő 7 igen szavazatával elfogad.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 7 fő képviselők 7 igen szavazatával, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el:

NAPIREND
Nyílt ülés
1. Döntés Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakörére beérkezett
pályázatról
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
2. Egyebek
a. Adventi hétvégék
b. Idősek napja
c. Karácsonyi csomagok megvásárlása
d. Felkészülés a téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
Zárt ülés
1. Döntés gazdasági ügyekben
Előadó: polgármester
Referens: jegyző

Napirendek tárgyalása:
1.) Döntés Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakörére
beérkezett pályázatról
Az önkormányzat képviselő-testülete augusztusban kiírta a Bükk Kincsei
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakörére a vezetői pályázatot! A munkakör
betöltésére egy pályázat érkezett. A pályázat megfelelt formai szempontból a kiírási
feltételeknek. A pályázatot a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189-190.§.-ában
meghatározottak szerint az óvoda közalkalmazottai és szülői szervezete megismerték és
véleményezték. Az erről szóló jegyzőkönyveket Juhászné Galambos Piroska előkészítő
megbízott az Önkormányzatnak megküldte.
•

A szülői szervezet véleménye: A tardi szülők közösségének képviselői
támogatásukról biztosítják Kelemen Károlyné pályázatát.

•

A közalkalmazottak véleménye: A nevelőtestület egyhangúlag támogatja Kelemen
Károlyné pályázatát.

Gál János polgármester néhány szóban kiegészíti az írásos előterjesztést: a pályázó 30 éve
dolgozik óvónőként, 2012-ben az év óvónője lett, a Bükk kincsei óvoda vezetőjeként a
környező települések képviselői is elfogadták.
Kelemen Károlyné képviselő pályázó kiegészítésként elmondja, hogy szervezetileg
egyszerűbb lesz az óvoda vezetése, de nagyon sok a feladat, sok jogszabály megváltozott.
Szabadidejében figyelmi fogja az óvodához kapcsolód pályázatokat, mert szükséges lenne a
nyílászárók cseréje, szigetelésre, az eszközök elhasználódtak cserére szorulnak..
Brunner Éva képviselő kérdése, hogy tervez e létszámleépítést.
Kelemen Károlyné képviselő pályázó elmondja, hogy 3 évre előre vetítetten csökken a
gyereklétszám. 30 főig 1 csoport működtethető. A jövő évben a létszám 30 fő alá csökken,
nem kell ennyi óvónő, a képviselő testület döntése alapján rá az egyén kiválasztása vár.
Gál János polgármester elmondja, hogy 1 fő nyugdíjba megy, jelenleg a felmentését tölti,
helyette fel kell venni egy dajkát, és baleset miatt kiesett egy óvónő.
Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondja, hogy szeretné, ha a gyerekek környezet
tudatos nevelést kapnának az óvodában, erre a viselkedésre nevelnék őket.
Gál János polgármester felteszi a kérdést, hogy nyílt szavazást tartsanak-e, amit 6 fő
képviselő igen válaszával 1 fő képviselő tartózkodása mellett elfogad a képviselő-testület,
Bejelenti, hogy a döntésben Kelemen Károlyné képviselő – mivel érintett – a szavazásban
nem vehet részt, ezért megkéri, hogy fáradjon ki.
Tard község önkormányzatának képviselő-testülete Kelemen Károlyné képviselő távollétében
megvitatta Kelemen Károlyné óvoda vezetői pályázatához kapcsolódó kérdéseket és 5 fő
képviselő igen szavazatával 1 fő képviselő tartózkodásával meghozta a következő határozatát.
Kelemen Károlyné képviselő nem szavazott.

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2013. (XI.26.) önkormányzati – zárt ülésen hozott - határozata
Tárgy: Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői megbízásáról
A képviselő-testület a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda vezetésével 2013.
december 1.-től, 2018. augusztus 15.-éig Kelemen Károlynét bízza meg.
2.
A képviselő-testület az óvodavezető illetményét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC törvény valamint a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet alapján bruttó
262.895.- forintban, vezetői pótlékát bruttó 61.858.- forintban, mindösszesen 324.753.forintban állapítja meg.

1.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Gál János polgármester behívja Kelemen Károlyné képviselőt és közli a döntést.
2.) Egyebek
a. Adventi hétvégék
b. Idősek napja
c. Karácsonyi csomagok megvásárlása
d. Felkészülés a téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre
Gál János polgármester elmondja, hogy az adventi koszorút az önkormányzat el fogja
készíttetni, a gyertyagyújtáshoz műsor kacsolódik, a konyha meleg teát, forralt bort,
narancsot, csokit, fog kínálni
A képviselő testület megvitatta az adventi hétvégékhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő
képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapodott abban, hogy
az adventi hétvégék az elhangzottak szerint kerüljenek megrendezésre.
Gál János polgármester az idősek napjához kapcsolódóan elmondja, hogy tavaly a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan került megrendezésre, de nagyon összetorlódtak az
események, ezért idén egy kicsit előbbre hozzák, a következőkben pedig az idősek
hónapjában kerülne megrendezésre. Ismerteti a képviselőkkel a z idősek napjának programját.
Derekas Sándor jegyző: az előző évekhez hasonlóan felmérjük, és személyes meghívó útján
meghívjuk az időseket, de akik nem jönnek el legyen e házhoz szállított csomag vagy vacsora,
esetleg karácsonyi csomag legyen e az időseken túl mindenkin családnak is ?
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az idősek napjához kapcsolódó
kérdéseket, a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül
jóváhagyta az idősek napjára javasolt programokat és a javaslat szerinti megrendezését. A 7
fő jelenlévő képviselő 5 fő nem szavazatával 2 fő tartózkodás mellett elutasította a vacsora
kiszállítását a meg nem jelenőknek.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan vitatta meg a képviselő testület a karácsonyi csomagok
kérdését, a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatait.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2013. (XI.26.) önkormányzati határozata
Tárgy:karácsonyi gyermek csomagok
Tard község önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódóan minden 14 év alatti - illetve az általános iskola 8. osztályáig
bezárólag - gyermek kapjon csomagot fejenként 1.500.- Ft értékben. A képviselők kifejezik
azon kérésüket, hogy a csomagba minőségi áru kerüljön.
Az intézkedések megtételével a polgármestert bízza meg.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: polgármester
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2013. (XI.26.) önkormányzati határozata
Tárgy:karácsonyi felnőtt csomagok
Tard község önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódóan minden háztartás – ha egy lakásban több háztartás van akkor
ingatlan – kapjon csomagot 500 Ft értékben.
Az intézkedések megtételével a polgármestert bízza meg.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: polgármester
A nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem érkezett a képviselők részéről, ezért Gál János
polgármester az ülést bezárja.

kmf.
Dr. Jakab Orsolya Jegyző
távollétében és megbízásából

Gál János
Polgármester

Derekas Sándor
Kirendeltség vezető

Brunner Éva
jkv. hitelesítő

Nagy Béla
jkv. hitelesítő

