Önkormányzat
8294 Kapolcs

Önkormányzat
8293 Vigántpetend

Száma: 47-5/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kapolcs, Vigántpetend községek Önkormányzata Képviselőtestülete
2011. április 13-án 16.30 órai kezdettel megtartott együttes képviselőtestületi ülésén.
Az ülés helye: Faluház
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Jelen vannak:
Kapolcs község részéről:
Márvány Gyuláné
Tóth Attila
Mohos Attila
Szabó István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Vigántpetend község részéről:
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Nemoda István

polgármester
alpolgármester
képviselő
külsős alpolgármester

Igazoltan távol:
Orsós János
Kandikó Ferencné
Nagy Péterné

képviselő (Kapolcs)
képviselő (Vigántpetend)
képviselő (Vigántpetend)

Tanácskozási joggal megjelent:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Czippné Miklós Andrea

ktv.
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I.

NAPIREND ELŐTT

Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy
Kapolcs község önkormányzata képviselőtestülete részéről 4 fő, Vigántpetend község
önkormányzata részéről 4 fő megjelent. Az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.
Tájékoztatatta mindkét község képviselőit, hogy felvetődött, hogy Kapolcson egy bölcsődeóvodát létre kellene hozni. Ezügyben voltak Tatabányán, ahol van egy módszertani bölcsőde.
A bölcsőde-óvodának az a feltétele, hogy 15-nél kevesebb óvodásnak, és maximum 5
bölcsődés korú gyereknek kell lennie. Ettől még meg lehetne csinálni, de személy szerint nem
tartja kivitelezhetőnek, mert az óvodai beíratás korhatárát lecsökkentették 2 és fél évre, eddig
3 évtől volt. Úgy gondolja, minden anyuka 2,5 éves koráig a gyereke mellett szeretne lenni,
nem valószínű, hogy bölcsődébe fogja íratni a gyereket. Ha lenne munkahely, máshogyan
nézne ki a dolog, de pillanatnyilag nincs. Mindenképpen kellene melléjük egy külön dajka.
Külön dolog az étkeztetés, teljesen más ételeket kell főzni nekik.
Jelenleg 15 gyerek van az óvodába beíratva, pillanatnyilag megfelelünk feltételnek, amire az
állam támogatást ad Amennyire lehetséges, fontos a dologi kiadások csökkentése.
Elmondta, hogy az óvodavezetői állást sürgősen meg kell pályáztatni ismét. 2011. augusztus
31-ig Modoriné Kurucz Veronika a megbízott óvodavezető
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el:
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy szükséges-e két teljes állású óvónő a faluban?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy valamelyik óvónőnek 6 órás munkaidőt
tudnának megállapítani.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Kérdezte, hogy a hosszított nyitva tartás akkor hogyan lesz
megoldva, ha az egyik óvónő csak 6 órás?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy akkor lenne ott dajka is és egy közhasznú
dolgozót is fel kell venni.
Bérekkel kapcsolatban annyit tudunk, hogy Nagy Jánosné dajka elmegy nyugdíjba 2011.
április 30-cal, neki meg lesz a 40 éve, így az ő bére meg fog maradni.
Javasolta, hogy Nagy Jánosné részére 1 havi bért adjanak jutalmul.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek Nagy Jánosné 1 havi bér jutalmával, úgy
kézfeltartással szavazzanak.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta a következő:
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20/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös
Fenntartású Óvoda további működtetési lehetőségei közül
egységes óvoda-bölcsőde esetleges létrehozásának kérdését
megtárgyalta és annak jelenlegi megvalósítását elvetette.
Tekintettel arra, hogy az Óvoda működési formáján nem kíván
változtatni az óvodavezetői pályázat mielőbbi kiírása mellett
döntött. Ezzel egyidejűleg a Közös Fenntartású Óvodában
dajkaként dolgozó, 2011. április 30. napjával nyugdíjba vonuló
Nagy Jánosnét 1 havi bérnek megfelelő jutalomban részesíti. A
jutalom fedezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében
biztosított.
Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre az
óvodavezetői pályázatot készítse elő.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Vizeli Zoltánné körjegyző

Vigántpetend község Önkormányzata képviselőtestülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta a következő:
10/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Közös Fenntartású Óvoda további működtetési lehetőségei közül
egységes óvoda-bölcsőde esetleges létrehozásának kérdését
megtárgyalta és annak jelenlegi megvalósítását elvetette.
Tekintettel arra, hogy az Óvoda működési formáján nem kíván
változtatni az óvodavezetői pályázat mielőbbi kiírása mellett
döntött. Ezzel egyidejűleg a Közös Fenntartású Óvodában
dajkaként dolgozó, 2011. április 30. napjával nyugdíjba vonuló
Nagy Jánosnét 1 havi bérnek megfelelő jutalomban részesíti. A
jutalom fedezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében
biztosított.
Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre az
óvodavezetői pályázatot készítse elő.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Marton Istvánné polgármester
Vizeli Zoltánné körjegyző
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Márvány Gyuláné polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az
együttes képviselőtestületi ülés 16 óra 50 perckor bezárta.

K. m. f. t.

Márvány Gyuláné
polgármester

Marton Istvánné
polgármester

Vizeli Zoltánné
körjegyző

