KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. JÚLIUS 16. NAPJÁN TARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

1

18/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 16.
napján 9.20 perckor kezdődő rendkívüli, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám,
Szemenyei Sándor,
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos,
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődési ház igazgató
– 2. napirendi pont tárgyalásához,
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása
Mórocz Lajos és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött
meghívó szerint javasol elfogadni.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
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A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen
szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1. Házi segítségnyújtással kapcsolatban az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosíatása

Fekete Zita
kirendelts.-vezető
Kapuné Sin Anikó
pü.főtanácsos

2. Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
működésével kapcsolatos döntés meghozatala

Lengyel György
polgármester

3. Bejelentések

Lengyel György
polgármester

1. Napirendi pont: Házi segítségnyújtással kapcsolatban az önkormányzat 2014.
évi költgségvetéséről szóló 7/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A napirendi
pont előadója kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A házi segítségnyújtást köteles biztosítani az
önkormányzat. Megkaptuk a működési engedélyt, elkezdhetjük a működést. A
költségvetési rendeletet is módosítani szükséges a feladat ellátásához szükséges
létszám és ahhoz kapcsolódó bér és dologi jellegű kiadások miatt.
Lengyel György polgármester: A feladat hasonló a tanyagondnoki szolgálathoz.
Van igény a szolgáltatásra, egyben munkahelyet is teremt. A feladat célja, hogy
segítsük a rászorulókat.
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
költségvetési rendelet módosítását. Javasolja a szükséges anyagi háttér biztosítását
az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, változtatás nélkül.
Varga Pál alpolgármester: Cafatéria van-e?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Ugyanúgy megilleti az itt dolgozókat,
mint bármely önkormányzati dolgozót.
Varga Pál alpolgármester: Örülök, hogy elindult a szolgálat, máximálisan segíteni
kell az itt dolgozók munkáját.
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel,
akkor kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat 2014. évi költgségvetési rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VII.18.)
számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (III. 4.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirendi pont: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésével
kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés
előzetesen megkapták a képviselők, melyben szerepel, hogy mi az oka a napirendi
pont tárgyalásának. Vargáné Neller Borbála Tünde bejelentette, hogy az ősz
folyamán gyermeke fog születni és hosszabb ideig távol lesz. Gondoskodnunk kell a
helyettesítésről. Megvizsgáltuk a lehetőségeket. Két alternatívát látunk
megoldásként:
-

az eddigi formában maradjon tovább és pályázatot írjunk ki,
az intézmény megszüntetésével az Önkormányzat szakfeladatként látja el a
tevékenységet

Törekedni kell továbbra is a színvonal megtartására, illetve emelésére.
Szemenyei Sándor képviselő: Maradjon ebben a formában, pályázatot írjunk ki a
helyettesítésre.
Pusztai Ádám képviselő: Támogatom Szemenyei Sándor képviselő véleményét.
Mórocz Lajos képviselő: Ha sikertelen lesz a pályázat, akkor is lehet szakfeladatra
vinni, vagy új pályázatot kell kiírni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igen, lehet később is, de ezt szeretnénk kivédeni,
mert a határidővel lesz probléma.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Ha nem lesz vezető, akkor nem lehet
aláírni, nem lehet utalni, pénzt kivenni, stb.
Szemenyei Sándor képviselő: Szakfeladaton a pénzügyi részét az önkormányzat
végzi, csak szakmai vezető lesz.
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: Pályáztatni kell akkor is, de a végzettségre
alacsonyabbak a feltételek, hiszen nem önálló intézmény vezetőjéről van szó.
Vargáné Neller Borbála Tünde műv. ház igazgató: Szakmai végzettség kell.
Lengyel György polgármester: Ha vezető, akkor kellenek a vezetői kinevezéshez
jogszabályilag meghatározott feltételek. A testület dönthet úgy, hogy ha
szakfeladatra kerül, akkor is magasabb végzettséggel rendelkező személyt választ.
Mórocz Lajos képviselő: Nem affelé kívánok orientálódni, hogy szakfeladatra
kerüljön az intézmény, de a lehetőségeket, részleteket szeretném ismerni.
Lengyel György polgármester: A cél nem az, hogy a színvonalat visszaszorítsuk,
csak ismerjük meg a lehetőségeket.
Varga Pál alpolgármester: Biztos van, lesz megfelelő vezetői pályázó.
Szakfeladatra visszavinni indokolatlan. Nem tartom helyesnek, visszalépést
jelentene. Egy jól működő rendszert nem szabad megszüntetni.
Kérem a döntéshozatalból való kizárásomat, személyes érintettségem miatt.
Lengyel György polgármester: Aki egyetért Varga Pál döntéshozatalból való
kizárásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
140/2014. (VII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Varga Pál
alpolgármestert a napirendi ponttal kapcsolatos
döntéshozatalból személyes érintettsége miatt
kizárja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Aki egyetért az előterjesztés mellékletét képező „B”
jelű határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül – Varga Pál alpolgármester a
döntéshozatalban nem vesz részt – 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
141/2014. (VII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc
Művelődési
Ház
és
Községi
Könyvtár
intézményvezetői
megbízására
határozott
időtartamra helyettesítés céljából pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati
kiírást készítse elő.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. augusztus 28.
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Lengyel György polgármester megköszöni a képviselők aktív tanácskozását,
részvételét és bejelenti, hogy zárt ülés keretében folytatja a testület munkáját.

K.m.f.
/ Lengyel György /
polgármester

/ Megyeriné Lepsényi Alíz /
aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám/
képviselő

6

