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Szám: 65-17/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
					        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

A rendkívüli nyilvános ülés telefonon került összehívásra. Az írásos előterjesztés az ülés megkezdése előtt kiosztásra került.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
	Közös Fenntartású Óvoda üzemeltetése 

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Konyhának melegítő konyhaként történő tovább üzemeltetése

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.



NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Közös Fenntartású Óvoda üzemeltetése 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztés, Porvai Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozat kivonatai és társulási megállapodása az ülés elején kiosztásra került a képviselőknek.

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2011. (VIII. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy a konyha üzemeltetéséből Porva Község Önkormányzata 2011. június 30-al közös megegyezéssel kilép. A Képviselő-testület ennek megfelelően módosítja az oktatási társulási megállapodást, amely a határozat részét képezi.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

82/2011. (VIII.  31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzata Porva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2011. (VIII. 29.) számú határozatát Porva községnek a közös fenntartású óvoda konyhájának üzemeltetéséből történő kilépését 2011. június 30-al tudomásul veszi. A társulási szerződésnek ilyen tartalmú módosítását a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A társulási szerződés módosítása a határozat részét képezi.
A társulási szerződés módosításának nyilvántartásba vételének elvégzésére felkérik a jegyzőt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

2. Konyhának melegítő konyhaként történő tovább üzemeltetése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A további problémák megelőzése érdekében, amik az energetikai beruházás miatt adódtak volna, ki kell mondani a konyha tovább üzemeltetését, mint melegítő konyha. A konyhai alkalmazottak tovább foglalkoztatásának lehetősége továbbra sem áll fenn. A jelenlegi határozat a tervezett és valós helyzetnek határozatban történő rögzítése, illetve pontosítása.
A konyha bezárását meghatározó döntés mögött is a helyben történő főzés megszüntetése és a szükséges étkeztetéseknek külső szállítóktól történő beszerzése állt, ami nyilvánvalóan magában foglalta a melegítő konyha létét. A melegítő konyha magában foglalja annak lehetőségét, hogy esetenként egyszeri egytál ételek készüljenek a község igényének megfelelően.
Ennek kifejezése és határozatba foglalása szükséges, érdemi változás nem történik az eredeti határozathoz képest sem. Jelen határozat a 80/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati határozat kiegészítését jelenti és azzal együtt érvényes.
A melegítő konyha üzemeltetését be kell jelenteni az élelmiszerbiztonság működéséért felelős közigazgatási szervnek, továbbá az ott alkalmazott személynek dokumentált oktatáson kell részt venni.
Javaslom, hogy a jelenleg önkormányzat alkalmazásában álló takarítónőt alkalmazzuk a melegítő konyhai feladatok ellátására. Ősztől csökkenteni kellene a munkaidejét 8 óráról 6 órára a kevesebb feladat miatt, a konyhán viszont ekkor lenne munka. 5 órában alkalmaznánk az eddigi munkakörben, 3 órában pedig a konyhai teendőket látná el. Már beszéltem vele, vállalja a munkát.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

83/2011. (VIII.  31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját fenntartású és az óvoda intézményen belül működő konyhájának megszüntetése után annak melegítő konyhaként történő üzemeltetéséről döntött. 
A melegítő konyha a továbbiakban is biztosítsa annak a lehetőségét, hogy esetenként egyszeri egytál ételek készüljenek a község igényének megfelelően.
A melegítő konyhaként történő tovább üzemeltetését be kell jelenteni a mezőgazdasági szakigazgatási szervnek.

A melegítő konyha üzemeltetése Borzavár Községi Önkormányzat feladatkörébe tartozzon.
A melegítő konyhai feladatokat ellátó személy részmunkaidőben, osztott munkakörben a jelenlegi munkaköre mellett kell, hogy ellássa. A megfelelő személyről és annak megbízásáról a polgármester gondoskodjon.
A feladatot teljesítő alkalmazott oktatásáról gondoskodni kell.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 18,00 órakor bezárom.
					K. m. f.

Dócziné Belecz Ágnes					Dr. Kovács Lajos
      polgármester						         jegyző
				           Lajkó Antal				     
				          jkv. hitelesítő 

