Leányvár Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Leányvár Község Képviselő-testületének
2010. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Leányvár, 2010. augusztus 16.

Szám:

/2010.

JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2010. augusztus 16. napján tartott ülésén
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Papp Pál alpolgármester
Adamik Sándor képviselő
Boros László képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Hanzelik Gábor képviselő
Juhos Tamás képviselő
Kovács István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kertész Tiborné adóhat. főea.
Kiss Lászlóné óvodavezető
Tóth János: Köszönti a megjelenteket. megállapítja, a Képviselő-testület megválasztott létszáma 10
fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes. Frank György jelezte, hogy nem tud részt venni
az ülésen.
Juhos Tamás javasolta, hogy a 2. és 3. napirendi pontokat cseréljék fel.
Megkérdezte, hogy a napirenddel így egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a
napirendet elfogadta.
1.Napirendi pont

A szociális rendelet módosítása
A jegyző ismertette az előzőleg írásban kiadott előterjesztést.
Tóth János szavazásra tette fel az előterjesztést.
Tóth János megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Leányvár község képviselő-testületének
4/2010. (VIII.17.) rendelete a
az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2008.(VII.01.) rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének
módosításáról
II. Napirendi pont

Tájékoztató a pénzügyi helyzetről
Tóth János elmondat, hogy a társulás beindult, de a kistérségi normatívát csak szeptember hónaptól
igényelhetjük, így a likviditási nehézség miatt lehet, hogy Kesztölc község előlegezi meg a társulásnak
fizetendő összeget. Tóth János felkérte Kertész Tiobornét, hogy tartson rövid tájékoztatót az
adóbevételek alakulásával kapcsolatban.
Kertészné: eddig 26 M Ft iparűzési adó, 5 M Ft gépjárműadó, 2,5 M ft telek és építményadó, pótlék és
bírságból kb. 100 ezer Ft folyt be. Ez összesen 29-30 M adóbevételt jelent eddig.
Tóth János: a Kálvária-dombi hitel fizetése a jövő év első negyedéig nincs veszélyben.
Papp Pál: még mennyi eladó telek van?
Tóth János: még 11 eladó telek van a 42-ből.
Misikné: a falunapra lesz pénz?

Tóth János: a költségvetésbe 400 ezer Ft+ Áfa van betervezve. Pályázatot is beadtunk, de a
válaszlevélben azt írták, hogy felfüggesztették az ilyen pályázatokat. A sátor 200 ezer Ft + Áfába fog
kerülni, ez a pénz hiányzik a költségvetésből. Alpolgármester Úr, Boros képviselő és Adamik
képviselő Urak ígéretet tettek, hogy a vállalkozókat megkeresik, hogy támogassák a falunapot.
Meghívott kapott a dorogi nagyzenekart, a pilisvörösvári tánccsoportot, jön a csúzi
testvértelepülésünk, a megyei közgyűlés elnöke és a környező települések polgármesterei. Lesz játékos
vetélkedő a társulás iskolásainak és Judo kupa is.
III. Napirendi pont

A tatai ingatlannal kapcsolatos tájékoztató
Tóth János zárt ülés tartását javasolta, majd szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
70/2010.(VIII.16.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy zárt ülést tart
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth János a zárt ülésen hozott határozatokat kihirdette.
IV. Napirendi pont

Döntés az óvodavezető kérésével kapcsolatban
Tóth János felkérte az óvodavezetőt, hogy ismertesse kérését.
Kissné: 3 témában kérem, hogy döntsön a testület. A vezető óraszámának meghatározása., az óvónői
létszámbővítés, 4. csoport beindításához szükséges költségek. A 4. csoport beindításának személyi
igénye van. Tudom, hogy nehéz helyzetben van a falu, ezért az idei költségvetésemből fél fő
létszámbővítést tudok biztosítani 2010. december 31-ig. Jövő szeptemberig tudom 7 fővel működtetni
az óvodát. Ezt úgy tudom, hogy az átfedési időt és a túlórát ki kell fizetni, megpróbálok olyan
időrendet kialakítani, hogy az a lehető legoptimálisabb legyen. Reggel és délután össze lehet vonni a
csoportokat Ehhez tartanám magam. A 7. óvónő jelenleg GYED-en van, de jelezte, hogy visszajönne
dolgozni. Megállapodtam egy faluban élő óvónővel, hogy a GYED-en lévő dolgozó helyén határozott
időre alkalmaznám., de mint jeleztem ez az óvónő vissza szeretne jönni. Azért is kellene felvennem a
falubeli óvónőt, mert két munkatársam családot tervez a jövőben és év közben nagyon nehéz óvónőt
találni a helyükre. Úgy tervezem, hogy 7, 5 óvónő kezdene szeptember 1-jétől.
Az tagóvodavezető óraszámát törvény szabályozza, ami 24 óra. A másik két település 6 órára
csökkentette a kötelező óraszámot. Az órakedvezményből származó plusz költség miatt nem fogok
kopogtatni az önkormányzat ajtaján.
A 4. csoport beindítása plusz 2 óvónőt és 1 dajkát igényel. 2011. szeptemberétől 8 óvónővel kellene
indulni az óvódának. Az egyik kisegítő alkalmazottat, aki elvégezte a dajkaképzőt már most
szeptembertől beállítom dajkának, ezért szükségem lenne 1 fő kisegítő személyzetre.
Csobán Zoltán megérketett az ülésre.
Kovács István: dajkáról vagy kisegítő személyzatről szó sem volt eddig.
Kissné: nekem kisegítő személyzetnek jó a RÁT-os is.
Hanzelik Gábor: 1 RÁT-ost biztosítunk az óvoda számára. Üdvözlendőnek tartanám, ha a takarítást
mindenhol megoldhatnáánk RÁT-okkal.
Kissné: a 4. csoportnak is vannak bevételei.
Hanzelik Gábor: komolyan gondolom, hogy a gyerekeket nem lehet elutasítani az óvodából. Az már
másik történet, hogy a finanszírozás hogyan áll össze. Mélyebb számításokat végeztem, 2011-től az új
csoportra is kapunk állami normatívát, úgy számoltam, hogy 7-8 M Ft pluzs finanszírozást jelent. Ha a

Márti az idei évben a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni, akkor részemről rendben van. A jövő évi
májusi beiratkozásnál meg fogjuk látni, hogy hány csoportot tudunk indítani és esetleg
gondolkozhatunk egy ovi-bölcsi vegyes csoport indításáról.
Papp Pál: idén ez plusz 300 ezer forintot jelent?
Kissné: igen, de azt az idei költségvetésemből ki tudom gazdálkodni.
Misikné: véleményem szerint, ha a másik két tagintézményben az vezetők megkapták a kedvezményt,
akkor kapja meg Márti is.
Tóth János összefoglalta az elhangzottakat.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
73/2010.(VIII.16.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LVXXIX.
törvény 118. § (6) bekezdés 4. fordulata alapján a Pilisi Általános Iskolák, óvodák és Bölcsődék
Közössége Óvoda “Kindergarten” Leinwar tagintézményvezetőjének kötelező óraszámát heti 6 órában
állapítja meg 2010. július 1-jétől.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
74/2010.(VIII.16.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Általános Iskolák, óvodák és Bölcsődék
Közössége Óvoda “Kindergarten” Leinwar létszámát 2010. szeptember 1-től fél fő álláshellyel bővíti.
Az álláshelybővítáés pénzügyi fedezetét a 2010. évi önkkormányzati költségvetés biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.
Tóth János
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

Hitelesítők

Juhos Tamás és Misikné Lóczki Irén

