JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. január 12-én 14,30 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
—

—

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Klajzsovics Ferenc képviselő jelezte távolmaradását.
Napirend:
1)
2)
3)
4)

Bölcsőde vezető kérése
Ovoda vezető kérése
Szociális tűzifa kérelmek
Cafeteria
5) Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megielenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, hogy
sz ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom, bogy az első napirendi pontunk a bölcsőde vezető kérése legyen, a második sz
óvoda vezető kérése, utána a meghívóban szereplő napirendek szerint menjünk tovább.
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület tagjai
elfogadják.

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan

1.! Napirend: Bölcsőde vezető kérése
Juhász István
Kissné Süveges Beáta kéréssel fordul a testülethez, miszerint szeretné, ha a bölcsődét érintő
döntésekben részt vehetne, jogos a kritika, elnézést kérek, de már átbeszéltük a dolgokat.
Kissné Süve~es Beáta bölcsőde vezető
A polgármesterrel úrral már átbeszéltünk mindent, de szeretném elmondani, hogy a tegnapi
napon szembesültem számlák aláírásakor, hogy a központi konyha átkerült a bölcsődéhez. Ezt
is megbeszéltük a polgármester úrral, elfogadtam, de a felelősség szempontjából nincs
megbeszélve, én nem tudom innen a bölcsődéből kontrollálni a konyha munkáját, jobb lenne,
ha máshoz kerülne ez ajogkör.
A bölcsődét maximálisan akarom képviselni, szeretnék mindenről tudni, ha kell itt lenni a
testületi üléseken. Szeretném, ha nagyobb tekintélye lenne a bölcsődének. Az óvoda teljesen
más, mert meg tudja mutatni magát különböző műsorokkal, a bölcsőde az más világ, itt a
szerető közeg kell a kicsiknek, hogy megfelelően fejlődjenek. Szeretnénk nagyobb
nyilvánosságot is a lakosság felé.
Kérésem lenne még, 2 gondozónő nyugdíjba vonul az idén, Pajkos Tiborné és Kis Katalin.
Javaslom Oket az „Apc Közszolgálatáért” érdemérem kitüntetésre.
Juhász István polgármester
A költségvetés tárgyalásakor átbeszéljük a kérést.
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Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek a Bea által elmondottakkal. Képviseld ilyen elszántsággal az intézményedet, azon
leszünk hogy támogassunk mindenben.
Körömi Kázmér képviselő
A nagyobb nyilvánosságot a lakosság felé, ezt videofelvételekkel gondolod?
Kissné SüveEes Beáta bölcsőde vezető
Nem, mert mi nem tudunk szerepelni, müsorokkal készülni, de próbálunk nyitni nyílt
napokkal, közösségi programokkal.
Juhász István polgármester
Kényszermegoldás volt a konyhát a bölcsődéhez áttenni, keressük a megoldást, igaza van
Beának abban, hogy a konyha vezetését nem láthatja át maximálisan a bölcsődevezető. A
konyhán dolgozó Almosdi Rita megbízott élelmezésvezető, a továbbiakban O lesz a felelős a
konyha működéséért.
dr. Zsi2a Szilvia jegyző
A munkáltatói jogokat Beáta gyakorolja a konyhai dolgozók fölött.
A bölcsőde energetikai felújítása megvalósul, kérlek írd le mi szeretnél, hogy mi valósuljon
meg a bölcsben.
A bölcsődei alapítvány kuratóriumát jó lenne felállítani, kérem gondolkodjatok kik lennének
alkalmasak a kuratórium tagjainak.
Gémes Virá2 képviselő
A nyugdíjba menők helyett vannak jelentkezők?
Kissné Süve2es Beáta bölcsőde vezető
Igen, vannak jelentkezők.
2.! Napirend: Óvoda vezető kérése
Juhász István polgármester
Az óvodavezető azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy az óvoda részére I fő
tálalókonyhás státuszt létesítsünk, mivel a 3 fő dajka közül csak 2 fő tudja ellátni a feladatát.
Heti váltásban egy dajka mindig a tálalókonyhán van.
Eddig közfoglalkoztatottal oldottuk meg a problémát.

Mészáros Józsefné képviselő
Ha meg tudjuk oldani közfoglalkoztatottal, akkor oldjuk meg, maradjon továbbra is így.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy továbbra is közmunkással oldjuk
meg az óvodában a tálalókonyhai feladatokat’
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A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1/2017.(I.123 h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az óvodavezető kérését
tálalókonyhás státusz
létesítése és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az óvodában a tálalókonyhás feladatok elvégzését továbbra is közmunkás
alkalmazásával kívánja megoldani’
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
—

—

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3.! Napirend: Szociális tűzifa kérelmek
Juhász István polgármester
A napirend tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Zárt ülés

4.1

Napirend: Cafeteria

Juhász István polgármester
Változott a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály, az Erzsébet utalvány és a meleg
étkezés adója megemelkedet, 43,22 %‚ de van lehetőség készpénz kifizetésre maximum
100.000,-Ft/év összegben, melynek adója 34,22 %. Ha megadjuk a maximumot, akkor
havonta 8.000,-Ft-tot, decemberben 12.000,-Ft-tot kapnának a fizetésükhöz hozzáadva a
dolgozók. Ez nem kötelező, adható. A munkáltató döntése, igen vagy nem.
/Az elmúlt évben, aki a meleg étkezést választotta, az 12.500,-Ft/hó összeget, aki nem vette
igénybe a meleg étkezést, az 8.000,-Ft/hó Erzsébet utalványt kapott.!
Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom kapják meg a dolgozók.
Gémes Virá2 képviselő
Kapják meg a nettó 100 eFt/év/fő cafeteriát a dolgozók.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a dolgozók Cafetéria juttatása a
maximálisan adható, évi nettó 100.000,-Ft legyen .
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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3/2017.(L12.) határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a dolgozók béren kívüli juttatását, és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület a dolgozók részére évi nettó 100.000,-Ft cafeteria juttatást biztosít
készpénz kifizetés formájában /havi 8.000,-Ft/fő januártól novemberig, decemberben 12.000,Ft/fő a fizetéshez utalva!.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5.! Napirend: Egyebek
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A polgármester illetményére vonatkozó szabályozás változott. A helyettes államtitkár helyett
az államtitkár alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló
illetmény összegének 55 %-a, ami jelenleg bruttó 548.444,-Ft/hó, kerekítve bruttó 548.400,Ft/hó, a költségtérítés az illetményének 15 %-a, ami bruttó 82.260,-Ft.
A polgármester illetményének megállapításáról új határozatot kell hoznia a képviselőtestületnek.
A képviselő-testület tagjai
határozatot hozzák:

—

nyílt szavazással

—

1 tartózkodás, 5 mellette szavazattal az alábbi

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4/2017.(L12.)határozata
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester illetménye bruttó 548.400,-Ft/hó
legyen, a költségtérítés az illetményének tS % /bruttó 82.260,-Ft/hó! 2017. január 1-től.
Megbízzák a pénzügyi csoportot a határozatban foglaltakról intézkedjenek.
.

Határidő: folyamatos
Felelős: pénz.csop.

dr. ZsiEa Szilvia jegyző
A polgármester illetményére vonatkozó szabályozása miatt az alpolgármester tiszteletdíjának
maximuma is változott. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-át nem haladhatja meg. (A társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíj a főállású polgármester illetményének az 50 %-a, ami
bruttó 274.200,-Ft/hó.) Az alpolgármester tiszteletdíja maximum bruttó 246.800,-Ft/hó, az
ehhez tartozó költségtérítés bruttó 37.020,-Ft, ami a tiszteletdíj 15 %-a.
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Ha nincs hozzászólás, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az
alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése az elmondottak szerint alakuljon.
A képviselő-testület tagjai
határozatot hozzák:

nyílt szavazással

I tartózkodás, 5 mellette szavazattal az alábbi

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
5/2017.(I.12.) h at á r o z at a
A képviselő-testület az alpolgármester részére bruttó 246.800,-Ft/hó tiszteletdíjat és
37.020,-Ft/hó költségtérítést/tiszteletdíjának 15 %-át/ határoz meg 2017. január 1-től.
Megbízzák a pénzügyi csoportot a határozatban foglaltakról intézkedjenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: pénz. csop.

Juhász István polgármester
Kérdezem a képviselőket a képviselői tiszteletdíjak változzanak-e?
Mészáros Józsefné képviselő
Véleményem szerint maradjanak a tiszteletdíjak, ne változtassunk rajta, de ez csak az én
véleményem.
Juhász István polgármester
Kardos Zoltán adott be egy kérelmet a testületnek, a napirend tárgyalása idejére zárt ülést
rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Zárt

ülés

Juhász István polgármester
Tűzifa kihordás Laczik József akkor viszi a saját autóval, ha megbízási szerződést kötünk
vele.
Civil szervezetek támogatása a régi rendszer nem volt jó, hozzunk létre egy keretet, a civil
szervezetnek le kell írni pontosan, hogy mire költi a támogatást.
Munkagépes pályázat ami pályázati lehetőség van, ha az önrészt nézzük, abból tudunk
vásárolni egy rendes munkagépet.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozatok leadási határideje 2017.01.31.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 15,50 órakor bezárja.

~uhász stván
olgármester

dr. Zsiga Szilvia
jegyző

