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Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015.február 26-án tartott
soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015.február 26-án megtartott soros, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:

15.00 óra

Jelen vannak:

Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző

Meghívottak:
Szabó Attiláné óvodavezető
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző Ádándi KÖH

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének februári rendkívüli,
zárt ülésén megjelenteket: képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából,
mindenki, azaz 7 képviselő jelen van.
Az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Mater Zsolt képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

44/2015.(II.26.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2015. február 26-ai soros ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Németh Ilona és Mater Zsolt képviselőket megválasztotta.
NAPIRENDEK ELFOGADÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirend elfogadását. A napirend
elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint vita nélkül, egyszerű többséggel elfogadott határozattal
történik.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
45/2015.(II.26.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015. február 26-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1.) Törvényességi észrevétel az önkormányzat 36/2015. (II.19.) Kt. sz. határozatával kapcsolatban
2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete
3.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1.) Törvényességi észrevétel az önkormányzat 36/2015. (II.19.) Kt. sz. határozatával
kapcsolatban
Szatmári Kornélia polgármester:
A jegyző törvényességi észrevételt tett a testület múlt ülésen képviselői indítványra hozott
határozatára, a Kormányhivatal még nem válaszolt a határozatra. De szeretné a következőket
elmondani a testületnek: este közmeghallgatás van, szeretné, ah úgy mennének oda, hogy
megegyezés szülessen a költségvetéssel, illetve az óvoda létszámával kapcsolatban. Törekedjenek
arra, hogy a törvényesség talaján maradva kompromisszum szülessen. A testületnek egy ilyen nehéz
költségvetés esetén egységet kell mutatni. Volt egy kényes kérdés, ami ellentétet szült, de józan
ésszel ez az ellentét áthidalható. Kér mindenkit, hogy érveiket úgy ütköztessék, hogy ne csak egyes
személyek érdekeit nézzék. Az óvoda vezetője elmondta a saját javaslatát a leépítéssel
kapcsolatban, amit érvekkel alá tudott támasztani.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
ugyan ilyen rövid alatt a Kormányhivatal még nem válaszolt a törvényességi észrevételre, de
telefonon egyeztetett a képviselőivel, akiknek szintén az a véleményük, hogy a testület nem
csorbíthatja az intézményvezető munkáltatói jogait azzal, hogy megmondja, kit küldhet, vagy nem
küldhet el. Az államháztartási törvény felsorolja, hogy a képviselő-testületnek, mint irányító
szervnek milyen hatáskörei vannak az intézménnyel kapcsolatban. Az alkalmazottak munkajogi
irányítása nem tartozik ide,

á

Fehér József képviselő:
Új, kompromisszumos javaslata van: ne küldjenek el senkit, hanem a munkaidőt csökkentsék:1
óvónő március 1-jétől 6 órás, 1 pedagógiai asszisztens március 1-jétől 6 órás legyen és az
önkormányzatnál is két személyt vegyenek vissza 6 órásra.
Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzat 1 létszámot már leépített, továbbá a szociális gondozónő is átkerül áprilistól a
segítő kezek alapítvány alkalmazásába, így tulajdonképpen az önkormányzat két fő leépítés lett
végrehajtva. Ha a maradék állandó alkalmazottak munkaidejét leveszik 6 órára, közmunkás bért
fognak kapni.
Mater Zsolt képviselő:
Egyetért azzal, hogy nem lehet 6 órára csökkenteni az önkormányzati dolgozók bérét, mert akkor az
alkalmazott annyit kapna, mint egy közmunkás.
Szatmári Kornélia polgármester:
felteszi szavazásra Fehér József képviselő kompromisszumos javaslatát az óvoda létszámkeretével
kapcsolatban, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzattól már sem nem küldenek el több
embert, sem a munkaidejüket nem csökkentik, hanem a költségvetésből kiveszik április 1-jétől a
szociális gondozónő bérét.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
46/2015.(II.26.) Kt. határozat
1. )A képviselő-testület 36/2015.(II.19.) Kt. határozat módosítja és az Ádándi Óvoda létszámkeretét az
alábbiak szerint határozza meg:
1 fő vezető óvónő,
5 óvónő 8 órás
1 óvónő március 1-jétől 6 órás
3 dajka
1 pedagógiai asszisztens március 1-jétől 6 órás
1 udvaros március 1-jétől 4 órás
2.) A képviselő-testület az Ádándi önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg az
előterjesztettektől eltérően: Idősek Klubja szakfeladaton 1 fő gondozónő 2015. március 31-éig.

2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete
Szatmári Kornélia polgármester:
Mivel az önkormányzat végleges költségvetése elfogadásának az volt csak eddig az akadálya, hogy
az óvoda létszámleépítésével kapcsolatban sikerül-e egyezségre jutni, ezért szavazásra teszi fel az
önkormányzat 2015. évi költségvetését, azzal, hogy a kiküldött rendelet-tervezetet a testület előző
napirendjénél elfogadott döntés alapján átdolgozzák.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására
Szatmári Kornélia polgármester:
A múlt ülésen új szociális rendelet fogadtak el. A rendelet szociális étkezéssel kapcsolatos térítési
díjait azonban javasolja átdolgozni, ugyanis miután kimentek a tájékoztatók az új díjakról, többen
lemondták az étkezést, mivel voltak olyanok, akiknek pl. 500-ról 695,-Ft-ra emelkedett a térítési
díja, mivel már nem részesült szállítási kedvezményben, illetve volt, aki két kategóriát ugrott
felfelé.
Fehér József képviselő:
nem hiszi, hogy akinek a nyugdíja 85 e Ft felett van, az ne tudná ezeket a költségeket vállalni.
Továbbá arról volt szó, hogy felül kell vizsgálni a bevételeket, mivel nincs az önkormányzatnak
pénze. Annyi változtatást tudna elfogadni, hogy, aki fekvő beteg, annak ne kelljen szállítást fizetni.
Mater Zsolt képviselő:
Úgy tudja, van ahol 1200-1400,-Ft egy adag ebéd kiszállítva.
Németh Ilona alpolgármester:
A 195,-Ft-os emelés túl sok, ezt nem tudja támogatni, pont azért nem, mert szociális étkezésről
beszélünk. Véleménye szerint a legmagasabb jövedelmeknél két külön kategóriát kell felállítani a
kedvezményeknél, ne fizessen ugyanannyit az ebédért, akinek 85 e Ft a nyugdíja és akinek 130 e Ft.
Állítsák vissza az új rendelet elfogadása előtti intézményi térítési díjat és kedvezményeket a
szociális étkezés tekintetében, s bízzák meg a Szociális Bizottságot, hogy a március végi ülésre
terjesszen elő egy javaslatot a szociális étkezés térítési díjkedvezményeire vonatkozóan, amiben
igazságosabban érvényesülnek a jövedelemarányos díjkedvezmények.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért, szavazásra teszi fel a szociális rendelet módosítását, úgy , hogy hatályon
kívül helyezik a szociális étkezés március életbe lépő térítési díjaira és díjkedvezményeire
vonatkozó rendlelkezéseket és helyettük az eddig alkalmazott rendelkezések lépnek életbe. A
térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket pedig a márciusi soros ülésen, a Szociális Bizottság
javaslata alapján újratárgyalják.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
k.m.f.
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