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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 21-én 17,15 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

      -	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester
 
-	meghívott:			Sümegi Attila 				jegyző
					Igmándyné Hebling Gabriella
					Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
					vezetője
						

									 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

47/2016. (VI. 21.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
	  
NAPIREND 

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében munkáltatói intézkedésből eredő kötelezettségvállalás finanszírozása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester




NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében munkáltatói intézkedésből eredő kötelezettségvállalás finanszírozása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Igmándyné Hebling Gabriella a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője tájékoztatja a képviselőket, hogy a csatlakozáskor a borzavári óvoda még 2 csoportos óvodaként, 50 férőhellyel szerepelt, annak ellenére, hogy az intézmény évek óta 1 csoporttal működött. Megkezdték az átszervezést, az óvoda a későbbiekben 1 csoporttal és 25 férőhellyel fog működni. Egy csoporthoz törvényileg elég két óvónő, azonban jelenleg három van. A létszámleépítés elkerülhető lenne, ha egyik óvónőt beviszik a zirci óvodába dolgozni. A jelenleg borzavári tagintézményben tevékenykedő, zirci lakos óvodapedagógus Zircre történő áthelyezésével csökkennének a költségek, nem kellene finanszírozni az utazási költséget. A visszatérő borzavári lakos óvónő borzavári óvodában történő alkalmazásával az éves személyi juttatásoknál és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknál is csökkenés mutatkozna. 2017. évben kerülne sor a zirci lakos óvónő jubileumi jutalmának kifizetésére.


Kérdés, hozzászólás 

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, ha nincs változás, itt marad a zirci lakos óvónő, akkor is ki kell fizetni a jubileumi jutalmat? Az óvónők tudnak a tervezett változásról?

Igmándyné Hebling Gabriella a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője válaszol, hogy a jubileumi jutalom kifizetése törvényileg kötelező, azt mindenképpen ki kell fizetni. Mindhárom óvónőt tájékoztatta a várható változásokról. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
           

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

48/2016. (VI. 21.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde borzavári tagintézményében lévő óvodapedagógusi létszámtöbblet bázisintézménybe történő – az előterjesztésben részletezettek szerinti - áthelyezéssel  való megszüntetésével. 
	A Képviselő-testület vállalja, hogy az áthelyezés eredményeképpen 2017. évben esedékes jubileumi jutalom és a hozzá kapcsolódó járulékok költségeit megtéríti a bázisintézményt finanszírozó Zirc Városi Önkormányzat részére oly módon, hogy annak pontos összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kötelezettségként szerepelteti. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozat kivonatát küldje meg a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményének vezetője, valamint Zirc Város Polgármestere részére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                3. pont esetében: 2016. június 30.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.


K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

