Jegyzőkönyv

Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én
(hétfő) 18 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésén, a Művelődési Házban.

Jelen vannak:

Pintérné Kanyó Judit polgármester
Bárány Erzsébet jegyző
Báránkó Pál,
Bárány Barnabás,
Király Tibor,
Rigó Tibor és
Szita Csaba települési képviselők

Bárány Pál települési képviselő bejelentette távolmaradását.
Meghívottak: Halasi Zoltánné, Ispán Lászlóné, Szép Vencelné, Nagyné Mákos Izolda

Pintérné Kanyó Judit: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent
képviselőket. Megállapította, hogy a 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van (86 %), így az
ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Tájékoztatja a képviselő-testületet az elmúlt időszak eseményeiről:
-

A templomkert és a parkoló kivitelezése nem indulhat el szeptemberben, mert az
engedélyezési eljárás több időt vesz igénybe. A Plébániai Tanácstól kapott egy levelet
(felolvassa). Nem gondolja, hogy az ilyen kéréseket támogatni lehet, ugyanis a
pályázati anyag tartalmazza, hogy milyen munkálatok kerülnek elvégzésre.

-

A Kápolna felújítása elindult, a lakosság tájékoztatása megtörtént. Az előzőleg
kalkulált költségek emelkedni fognak, mert a kőműves munkabérét is fizetni kell.

-

A Művelődési Ház kerítésének készítése elindult.

-

Minden képviselőnek kiosztja a DUNAWEB ajánlatát. Tartsák szem előtt, hogy az
OPTANET folyamatosan eltér a megállapodásuktól

-

Az elmúlt héten CKÖ ülés volt, ahol az Elnök Úr rendkívüli elégedetlenségét fejezte
ki, mert nem támogatja az önkormányzat a cigányságot. Ezt Ő visszautasítja, mert
folyamatosan azon dolgozik az önkormányzat, hogy a cigányság sorsa jobbra
forduljon.

Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:

Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1.) Óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok

Pintérné Kanyó Judit polgármester

elbírálása
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2.) A tanév indításával kapcsolatos kérdések

Pintérné Kanyó Judit polgármester

3.) A SZILEN Bt-vel kötött megállapodás felülvizsgálata Pintérné Kanyó Judit polgármester
4.) Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1./ Az óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester

Pintérné Kanyó Judit: Minden képviselő megismerte a beérkezett pályázatokat. Annyi
változás történt, hogy Szitáné Mócsány Zsuzsanna visszavonta írásban a pályázatát, így csak
két pályázatról kell dönteni.
Rigó Tibor: Miért nem lett behívva Rigóné Lehoczki Bernadett?

Pintérné Kanyó Judit: Rigóné is tudta, hogy ma lesz a pályázatok elbírálása. Ahogyan a
másik pályázó – Matuska Rozália – eljött az ülésre, úgy Ő is itt lehetne. Annál is inkább, mert
csak úgy állna módjában, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljon.
Rigó Tibor: Ha a vezető csoportban is fog dolgozni, az véleménye szerint hátrányt jelent
vagy egyik vagy másik munkában. Különösen ilyen nagyon magas gyermeklétszám mellett.
Matuska Rozália: A gyereklétszám a jövőben jelentősen csökkenni fog. A vezetői feladatokat
a kötelező óraszámon kívül kívánja elvégezni.
Szita Csaba: El lehet e végezni a vezetői feladatokat a kötelező óraszámon kívül?
Matuska Rozália: Igen el lehet végezni. Természetesen előfordulhat, hogy napközben kell
ellátnia feladatot, de azt is meg lehet oldani.
Szita Csaba: Ezt a pályázatot egy olyan döntés miatt kellett kiírni, amit nem tudott
támogatni. A benyújtott pályázatok igen színvonalasak. Nehéz a döntés. Mindkét pályázót
alkalmasnak tartja a vezetésre.
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Bárány Barnabás: A döntésnél figyelembe kell venni, hogy nem áll módjában a testületnek
létszámot bővíteni. Tehát, ha a külsős pályázó nyeri meg a pályázatot, akkor egy létszámot le
kell építeni, ami nem kevés anyagi terhet jelentene.
Báránkó Pál: Lehet szakmai alapon és gazdasági alapon döntést hozni. Szakmai alapon
mindkét pályázót támogatja, gazdasági alapon azonban elgondolkodtató, hogy mit tud
felvállalni az önkormányzat.
Halasi Zoltánné: Az intézmények összevonása előtt 5 óvónő dolgozott, most csak négyen
vannak. A jelenlegi gyereklétszámnál nagyon jó lenne a plusz egy fő, de erre nincs lehetősége
az önkormányzatnak. Szakmai alapon jónak tartja mindkét pályázatot. Kicsit többet várt volna
a jövőbeni tervekről.

Rigó Tibor: Ismeretei szerint amikor Matuska Rozália vezető volt, akkor nem dolgozott
csoportban. Véleménye szerint nem lehet ellátni a vezetői feladatokat csoportos óvónőként.
Matuska Rozália: Heti 27 órában fejlesztő pedagógusként dolgozott az óvodavezetői
beosztása mellett.
Petrovics Ferenc: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében elmondja, hogy szerintük
Matuska Rozália pályázatát támogassa a Képviselő-testület. Nagyon jól bánik a cigány
gyerekekkel, szeretik Őt.
Pásztor Zoltánné: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a döntésnél vegyék figyelembe az
óvodai dolgozók többségének véleményét.
Pintérné Kanyó Judit: Szavazásra teszi a kérdést:
Aki egyetért azzal, hogy Rigóné Lehoczki Bernadett pályázatát fogadja el a testület, az
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő testület 1 igen, 3 nem és 2 tartózkodó szavazatot adott.
Aki egyetért azzal, hogy Matuska Rozália pályázatát fogadja el a testület, az kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazatot adott.
Megállapítja, hogy eredménytelen lett a szavazás eredménye, mert a képviselők több mint
felének egybehangzó szavazata szükséges a vezetői megbízás adásához.
Egyben bejelenti, hogy 2011. augusztus 31-én 18 órára összehívja a képviselő-testületet, ahol
az óvoda vezetői állásra beérkezett pályázatok újbóli elbírálására kerül sor.

2.) A tanév indításával kapcsolatos kérdések
Előterjesztő: Halasi Zoltánné intézményvezető

Halasi Zoltánné: A tavalyi túlórák számát jelentősen le tudták csökkenteni. Ezt már tovább
nem lehet csökkenteni, a törvény szabta előírásoknak meg akar felel. Kérte a Polgármester
Asszony, hogy a számlás kifizetések (óraadó tanár) szűnjenek meg.
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Szeretné, ha a Képviselő-testület hozzájárulna ahhoz, hogy Bakos Ferenc rajz-média szakos
tanár továbbra is elláthatná az oktatást, mint óraadó tanár. Nagy hatással van a gyerekekre az

Ő személye
Pintérné Kanyó Judit: Neki nem Bakos Ferenccel van problémája. Az iskola jövőjét kell
végig gondolni. Ha nem kerülnek visszaszorításra a kiadások, akkor a jövőben nem tudja
kifizetni az önkormányzat a gáz és villanyszámlákat.
Halasi Zoltánné: Ha alkalmazott pedagógus fogja átvenni ezeket az órákat, akkor túlóra
többlet fog keletkezni, ami majdnem annyiba kerül, mint a számlás kifizetés.
A közoktatásra nagyon sokat költenek az önkormányzatok. Minden önkormányzatnak vannak
kötelező és önként vállalt feladatai. Ha nincs pénz, akkor nem kellett volna 6 millió Ft-ot
költeni a Művelődési Ház felújítására. Az intézményük nagyon nehéz helyzetbe került az
önkormányzat egyéb döntései miatt. A pedagógusok nagyon sokat dolgoznak ingyen és
bérmentve. Azt már ne várja el tőlük senki, hogy tanórákat adjanak ingyen.
Pintérné Kanyó Judit: Fontos a településnek az oktatás, az oktatás színvonalának megtartása
illetve növelése. De az oktatással együtt a közművelődésre és annak fejlesztésére legalább
annyira szükség van. Amikor több ezer ember eljön a faluba a rendezvényekre, nem utolsó
szempont, hogy milyen környezetbe várjuk Őket. Helyes, hogy mint vezető harcol a
pedagógusok jogaiért, de abban a kérdésben is felelősen kell gondolkodnia, hogy a jövőben is
fenn tudjuk tartani az iskolát.
Rigó Tibor: Azt a színvonalat nem lehet helyettesíteni, amit Bakos Ferenc produkál.
Pintérné Kanyó Judit: Senki nem vonja kétségbe Bakos Tanár Úr képességeit.
Bárány Barnabás: Februárban elfogadásra került a költségvetés, amelyben szerepel az
óraadó tanár díjazása.
Báránkó Pál: Nem kerül többe, ha Bakos Ferenc marad, mintha túlórát fizetnének az
alkalmazott pedagógusnak. Ha nem Ő fogja tanítani ezeket a tantárgyakat, akkor lényegesen
kevesebbet fognak kapni a gyerekek.
A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2011.(VIII.29.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola Igazgatójának, hogy Bakos Ferencet óraadó
tanárként továbbra is foglalkoztassa.

Határidő:

azonnal

Felelős:

intézményvezető
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3.) A SZILEN Bt-vel kötött szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Pintérné Kanyó Judit: Most derült ki számára, hogy az orvosi rendelőben található eszközök
az önkormányzat tulajdonában vannak. Nagyon meg kell gondolni, hogy mennyi bérleti díjat
kérjen az önkormányzat a helyiségre és az eszközökre. Véleménye szerint úgy kellene
átalakítani a helyiségek használatát, hogy Rózsa doktor csak egy rendelőt használjon, a
másikba beköltözhetne a védőnő, a védőnő jelenlegi helyén pedig ki lehetne alakítani a
gyógyszertárat. Ha Rózsa doktor továbbra is két rendelőt kíván használni, akkor kettő után
fizesse a bérleti díjat.
Király Tibor: Szerinte ezt az elképzelést nem lehet kivitelezni, mert a védőnőhöz a várakozó
betegeken keresztül lehetne bejutni.
Pintérné Kanyó Judit: Természetesen az ÁNTSZ állásfoglalását kikérve történne meg az
átszervezés. Kéri, hogy mindenki mondja el a véleményét a szerződés-tervezettel
kapcsolatban. A következő ülésre meghívja Rózsa doktort is, ahol az addig kialakított testületi
vélemény birtokában megkötésre kerülhet a bérleti szerződés.
Szita Csaba: Szükséges tisztázni a tulajdonjogot, de véleménye szerint az eszközökért nem
kell bérleti díjat kérni. Valószínűnek tartja, hogy az eszközök egy része már kicserélésre
került.
Bárány Barnabás: Javasolja, hogy a rezsiköltségeket a Doktor Úr fizesse és a helyiségekért
ne kérjen az önkormányzat bérleti díjat.
Pintérné Kanyó Judit: Mivel a fűtést nem lehet megbontani, illetve csak nagyon magas
költséggel, így egy átalányt kell megszabni. A vízdíjat és az áramdíjat tudja fizetni, mert van
felszerelve almérő. Így azt javasolja, hogy fizessen a Doktor Úr 50 ezer Ft bérleti díjat és a
víz- és áramszámlákat.
A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést és 6 egybehangzó szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2011.(VIII.29.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a SZILEN Bt-vel kötött szerződés módosítását az
alábbiak szerint végezze el. A következő testületi ülésre hívja meg dr.Rózsa
Szilvesztert – a Bt. Képviselőjét – az egyeztetés lefolytatására.
A szerződés-módosításban a bérleti díj összege 50 ezer Ft legyen, és
kerüljön benne rögzítésre, hogy a víz-, áram-, telefon és internet számlákat a
Bt. köteles fizetni.
Határidő:

2011. szeptember 30.

Felelős.

polgármester
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7.) E g y e b e k
Pintérné Kanyó Judit: Az Erdélyi testvértelepülés delegációja az október 23-i hétvégén
érkezik településünkre. Minket szeptember harmadik hétvégéjén várnak, aki jönni szeretne,
jelezze szándékát.

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a
képviselő-testület ülését 18.50 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

