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Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisető-testületónekz}l7. február 9-én, du
15.00 órától megtartott nyílt üléséről.

Ülés helv e : Izsófalva Nagyközsé gi Önkorm ény zat hivatalo s helyisé ge

Jelen vannak:

Simon Ottó polgármester
Andó Zoltátlné alpol garmester
Simon Lórántné képviselő
Pató István képviselő
Ötvos Béla képviselő
Bacsó Attila képviselő
Dr. Tátrai Gl.trla képviselő
(összesen 7 fo)

Tanácskozási ioggal m.egielent:

Kovácsné Szalai Krisztina allegyző, kirendeltsé g-v ezető
Hodop Istvanné intézményv ezető

Lakosság részéről megielent: 1 fő.

Simon Ottó polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapjánmegállapítj a,hogy az
ülés határozatképes, mivel a] fő képviselő közül 7 fő megjelent, így aztmegnyítja.

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a Képviselő-testület tagjai egyhangűan, az
alábbiak szerint fogadnak el:

1. Javaslat Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat2017. évi köttségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Simon Ottó polgármester

2. Javaslat Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2aú. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
Előadó: Simon Ottó polgármester

3. Javaslat a személyi térítési díj felülvizsgálatára
Előadó: Simon Ottó polgármester

4. Javaslat a Szivárvány Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására
Előadó: Simon Ottó polgármester

5. Indítványoko javaslato§ tájékoztatók



1. Javaslat lzsófalva Nagyközségi Önkormányzat2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Simon Ottó polgármester

Simon Ottó polgármester: A rendelet megtárgyalása előtt, felkéri Kovácsné Szalai Krisztina
aljegyzőt, hogy ismertesse az Önkormrányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek középtávú meghatátozásával kapcsolatos teendőket.

Az előterjesztést a jegyzőkanyv l. sz, melléklete tartalmazza.

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz Köszöni a szőt, az államháztu,tásrőI szóló törvény és a
stabilitási törvény előírja, hogy a költségvetés megalkotása előtt határozatban kell megállapítaní az
Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető űgyleteinek középtávú meghatározását.

Simon Ottó polgármester: Ha nincs hozzászőlás, javaslat, szavazzanak az előterjesáés
elfogadásaról és a hatérozat megalkotásaról.

Aszavazásban résztvevők számaz 7 fő

Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartőzkodás és

e llen sz av az at n élkü l, az a|ábbi határ ozatot hozzaz

Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat
Képviselő-testületének

11l20l7 . (II. 09.) határozata
az Önkormányzat saját bevételeinek és

adósságot keletkeztető ügyleteinek közóptávú
meghatározásáről

1, Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testiilete az
áIlat,thétnartásról szóló 20It. évi CXCV. N.29lA § a.) pontjának
értelmében, aközéptávű tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazásaalapjénkiadott 35312011. (XII.
30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghaüározoLtak szerinti
s{át bevételeinek a költségvetési évet követő harom évre várható
összegét ahatározat 1. melléklete szerint állapítja meg.

2.Izsőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testiilete az
állaínhá^aításról szóló 2011. évi CXCV. N.29lA § b.) pontjanak
értelmében, aközéptávű tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
kötelezettségeit a targyévi költségvetésében és a költségvetési évet
követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő : értelemszenien

Simon Ottó polgármester: Felkéri Ötvös Béla bizottság elnök urat, hogy tájékoztassa a Testületet
aBizotíság döntéséről az első napirendi ponttal kapcsolatban.

Az előterjesztést a jeglzőkönyv 2, sz. melléklete tartalmazza,

ÖtvOs Béla képviselő: Köszöni a szőt. Bizottsági ülésen egy kritikus ponton nem tudtak dűlőre
jutni. A költségvetés főszámaival nincs probléma, de vannak vitás kérdések a státuszokkal



kapcsolatban, A bizottság álláspontja az Önkormányzat személyi á|Iományával kapcsolatban az,
hogy legyen egy főállású gépkocsivezető és egy főálirású karbantartó, aki szintén rendelkezik
j ogosítvannyal. Véleménye szerint univerzális emberekre van szükség.
A Bizottság ezt a két állást tudja támogatni, mégpedig a szakmunkás minimálbérnek megfelelő
fizetéssel, vagy végzettség hianyában a segédmunkás bérnek megfelelő fizetéssel. A további
státuszokat közmunka program keretében kell megvalósítani.

Simon Ottó polgármester: Az út-híd szakfeladatra egy karbantartó bére, valamint marciusi
kezdettel egy gépkocsivezető státusz bére van betervezve. A park szakfeladaton szintén egy
karbantartó bére van betervezve, aki rendelkezik jogosítvánrryal, de azzal nem vezetheti eI az összes
gépet, A temető szakfeladaton egy csoportvezető bére van betervezve, akinek plusz feladatként
jelentkezik, hogy koordinálja azokat az embereket is, akik biintetést dolgoznak Ie, továbbá
kapcsolatot tart a párfogój ukkal.
Figyelembe kell venni a bérek mögött az elvégzett munka mennyiségét és minőségét is. Nem
egyszení dolog.

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegzőz Kéri a testületi tagokat, hogy tekintsék meg a bevételi tablát
is tervezetben. Ezekre a szakfeladatokra állami támogatás jár. Nem tudnak annyi dologi költséget
elszámolni, amennyi atámogatás, így emiatt kerültek a bérek ezehe a szakfeladatokra betervezósre.

Ötvtis Béla képviselő: A Testület felelőssége ezeknek a költségeknek a meghatározása, úgy
gondolja, emiatt vannak itt. A fennmaradó bért rá lehet kolteni az adott szakfeladatra dologi
költségként.

Simon Ottó polgármester: Ez az állás mindig is be volt töltve.

Andó Zo|tánné alpolgármester: Ez az álláshely nem volt betöltve, miután az előző személyt
elktildték. Polgármester úr erre a státuszra felvett valakit.

Simon Ottó polgármester: Négy hónapig nem volt betöltve a státusz, és nem volt testületi
határozat arról, hogy ezt az álláshelyet nem lehet betölteni.

Ötvos Béla képvisglő: Lehet, hogy nem volt határozat, de egy szóbeli megállapodás volt az előző
ciklusban enől.

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz Határozat nincs arról, hogy az álláshelyet nem lehet
betölteni.

Simon Ottó polgármester: Javasolja, hogy a költségvetés maradjon így. Úgy gondolja, hogy nem
okoz gondo t ez a költségvetés az Önkorm ány zatnak.

Ötvtis Béla képviselő: Szintén azt javasolta, hogy fogadja el a Testület a költségvetést, mert a
főszámokkal semmi gond nincs , azzal a kitétellel javasolja az elfogadást, hogy az Önkormányzatnál
két fot lehet alkalmazni, az elhangzott bérekkel.

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőz Tájékoztatja a Testületet, hogy bért csökkenteni nem lehet.

Ha a dolgozók rendelkeznek a szi,ikséges végzettséggel, akkor kötelező a szakmunkás
minimálbérnek megfelelően felemelni a bérüket. Összefoglalná akkor abizoítságjavaslatát, tehát a

költségvetésbe szerepelhet gépkocsivezetőre betervezett összeg, csak nem kerül az állás betöltésre.

Megbízási szerződéssel ad-hoc jelleggel alkalmazhat az Önkormányzat gépkocsivezetőt, ha



sztikséges. Az a javaslat, hogy a Testület az Önkormányzat fizikai áIlományát 2 főben kívánja
meghatározni"

ÖtvOs Béla képviselő : Az Önkormány zatnak két karbant artőra van sziiksége.

Simon Ottó polgármester: Nincs szükség két karbantartőta.

ÖtvOs Béla képviselő: Az eredeti javaslat amúgy is az volt, hogy legyen egy karbantartó, és egy
gépkocsive zető . Ezt javaso lj a,

Simon Ottó polgármester: Egy plusz gépkocsivezetőt kért a Testülettől. Elfogadja, hogy nem
javasoljak. Rendben, tudomásul vette. Tehát a személyi kiadások maradhatnak a költségvetés
szerint.

Ötvtis Béla képviselő: Ezek maradhatnak változatlartok, de a két karbantartó bére maximum
1 6 1 .000-Ft lehet, amennyiben rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal.

Andó Zo|tánné alpolgármester: Erdeklődik, hogy polgármester úr az egyik karbantartó
felvételekor miért nem gondolt arra,hogy gépkocsivezetőre van sziiksége az Önkormányzatnak?

Simon Ottó polgármester: Ez a karbantartó rendkívül jó szakembet, az Önkormányzatnak
mindenképpen szüksége van a szakértelmére.

Ötvtis Béla képviselő: Dr. úrnak mi a véleménye ezzel kapcsolatban?

Dr. Tátrai Gyula képvíselő: Egyetért alpolgármester asszonnyal abban, hogy polgármester Úrnak

körültekintőbbnek kellett volna lennie végzettség tekintetében, amikor felvett egy új ettbert az
Önkormányzathoz. Tulajdonképpen azon megy a vita, hogy a már betöltött státuszok, hogyan
kerüljenek a leghatékonyabban felhasznáIásra. A Képviselő-testtilet mondhatja azt, hogy más
összetételben kívanja felhasználni a szakfeladatra kapott támogatást, mint ahogy a tervezetben
szerepel. Nyílván a végrehajtás végén a felelősség is a Testületé. Mi tulajdonképpen a probléma?
Van egy karbantartó, aki nem tudja ellátni a gépkocsivezetői igényt, és emiatt képződik a probléma.
Milyen egyéb lehetősége van még az Önkormányzatnak? Megbízási szerződés, esetleg alkalmi
munkavál l alő alka|mazása?

Simon Ottó polgáimester: Nem gondolja, hogy azon nyomban tud egy sofort taláIni, amikor
szükséges. Átad.la ezt a feladatot a Testületnek, hogy keressenek olyan sofőrt, aki bármikor ,,ugrik",
haazonnal soforre van szüksége az Önkormányzatnak.

Bacsó Attila képviselő: Nem lehetne beiskolázni az egyik karbantartót, hogy szeíezze meg a C
típusú és a PÁV jogosítvanl,t?

Simon Ottó polgármester: Nem oldódik meg a probléma, mert attól még csak egy
gépkocsive zeíője lesz.

Kovácsné Szalai Krisztina aljeg;,,ző: Az Önkormányzat a Start munkaprogramnak köszönhetően
nagyon sok gépet tudott beszerczní. Véleménye szerint polgármester úr emiatt váltotta fel a

gépjárművezetői álláshelyet még egy karbantartó alkalmazásával, hiszen a gépparkot karban kell
tartani. Az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségének még utána kell jámia.

Ötvtis Béta képviselő: Megbízási szerződéssel a korábbi gépjármúvezetőt is vissza lehet hívni, és

annak nem sok a jarulékterhe sem. Nem hossz,ítávratewezi a Testület ezt amegoldást, de jelenleg
ez avéIemén}uk.



Dr. Tátrai Gyula képviselő: Ha egy státusz betöltésre került, akkor a munkáltatónak is vannak
kötelezettségei. Nem lehet csak úgy kitáncolni belőle, tehát már akkor körültekintőbbnek kellett volna
lennie polgármester úrnak, vagy kikérhette volna a Testület véleményét ezzel a státusznak betöltésével
kapcsolatban.

Simon Ottó polgármester: Azt javasolja, hogy a plusz gépkocsivezető áIIást kiveszik a költségvetésből,
és a megmaradt hiárom önkormányzaíi dolgozőnak 170.000 Ft egységes bért javasol.

ÖWOs Béla képviselő: Két főállású dolgozóról beszéltek eddig, maximum 161.000 Ft bénel.

Simon Ottó polgármester: Tehát van egy javaslat, és egy módosító javaslat.
Hozzájárul a Képviselő-testület a név szerinti szavazáshoz?

Aszavazásban résztvevők számaz 7 fő

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képvisető-testülete 1

igen szavazatta|, l tartőzkodással és 5 ellenszavazatta| nem

simon ottó polgármester: r.r",J;:::::ffi;,' ffi-;;ésbe idén betervezett
gépkocsivezető áIIás nem kerül betöltésre, de az Önkormányzathárom ftzikai dolgozójanak 170.000 Ft
egységes bértjavasol.

A szavazásban résztvevők számaz 7 fő

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1,

igen szavazattal, 1 tartőzkodással és 5 ellenszavazattal
elutasítja, hogy az Önkormányzat fuikai állománya 3 főben
kerülj ön meghatáro zásra egységesen 1 70.000.-Ft bérrel.

Simon Ottó polgármester: Ötvös Béla képviselő úr javaslata, hogy az Önkormányzatná| két főállású
dolgozó tevékenykedjen, és részükre a törvény szerinti bér kerüljön megállapításra.

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőz A harmadik álláshelyet mikortól sztintessék meg?

Ötvtis Béla képviseló: Mikor lett betöltve?

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Már több mint egy éve.

Ötvtis Béta képviselő: A Testület megérdemelt volna annyit, hogy tájékoztatja a polgármester úr arról,
hogy több mint egy éve be van töltve ez a státusz. Ha megszüntetik a státuszt, aVkot annak anyagi
voruata is lesz. Tisztességtelennek tartja, hogy úgy került betöltésre egy álláshely, hogy a Testület nem
tudott róla.

Simon Ottó polgármester:
személyi kiadásoknál, így ne
Nem érti, hogy miért lenne
státuszt nem lehet betölteni.

Ötvos Béla képviselő: Kéri
fő.

Miért nem tudott róla? A költségvetésbe tavaly is be volt tewezve a
állítsák, hogy nem tudtak róla, hiszen a költségvetést a Testület fogadja el.
ez tisztességtelen, hiszen nem volt testületi határozat arrő|, hogy azt a

a Testületet, hogy gondolkodjanak, hogy maradjon a három fo, vagy a két

Simon Ottó polgármester: Tízperc szünetet rendel el.

szünet utún.



Simon Ottó polgármester: Atadja a szőt ÖtvOs Béla képviselőnek, hogy össze gezze a Testület
véleményét az önkormányzati státuszokkal kapcsolatban.

Öwtis Béla kópviselő: A szünet előtt anól beszéltek, hogy az Önkormányzatnak harom foállású
dolgozója van. Az egyik dolgozó esetében most szereáek tudomást arról, hogy mar több mint egy
éve az Önkormányzat alkalmazottla. A Testület továbbra is azt javasolja, hogy két fo főállású
dol gozój a le gyen az Önkorm ány zatnak.

Simon Ottó potgármester: A költségvetésbe tavaly is be volt tervezve annak a dolgozónak a bére,
és a Testület elfogadta a költségvetést.

Dr. Tátrai Gyula képvisető: A költségvetéssel kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy az
Önkormanyzat milyen fedezettel rendelkezik a 4,2 }llíllíó Ft visszafizetésére, minek a terhére kerül
ez visszaftzetésre? Milyen költségvetési soron lehet majd látni, hogy onnan kerül majd kifizetésre
ezapénz?

Simon Ottó polgármester: Megjött a válasz a részletftzetési kérelmünkre, hogy nem adnak
részletfizetést, így egy összegben kellett átutalniuk a pénzt. Az Önkormányzaínak volt a

költségvetési számlájan pénz, így el tudták utalni.
Mit javasol bizottság elnök úr a státuszokkal kapcsolatban?

Ötvtis Béla képviselő: Véleménye szerint maradjon az, arlit korábban javasolt, vagyis két főállású
dolgozó bérét tudj a az Önkorm ányzat megfi nansz irozni.

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőz Képviselő úr, a harmadik dolgoző állása mikor kerüljön
megszüntetésre?

Ötvtis Béla képviselő: Marcius 1-jével.

Simon Ottó polgármester: Rendben. Ha nincs több kérdés, hozzászőlás kéri, hogy szavazzanak
arról, hogy két főállású dolgozó maradjon az ÖnkormányzaínáI, és a harmadik dolgoző áIIása

március l-vel szűnjön meg.

A szavazásban rés7tvevők számaz 7 íő

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,1tartőzkodással
é s 1 ell en sz av azatta| az alábbi határ ozatot hozzaz

Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat
Képviselő-testületének

1212017 . (II. 09.) határozata
Izs ófalva Na gyközs é gi Önko rm ány zat íizikai állományán ak a

meghatározásáről

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
ÖnkormányzatfizikaiáLlományat2f őbenhatározzameg.

Felkéri a polgármestert, hogy a harmadik álláshelyet 2017 "

március l-jével szüntesse meg.

Határidő: 2017. március 1.

Felelős: polgármester



Simon Ottó polgármester: Felkéri Ötvtis Béla bizottság elnök urat, hogy tájékoztassa a testületet a
költségvetéssel kapcsolatban.

ÖtvOs Béla képviselő: A Bizottság javasolja a Testületnek elfogadásta az Önkormányzat2}I7. évi
költségvetését 294.477.261 Ft költségvetési és ftnanszirozási bevétellel, 294.477.261 Ft
költségvetési és finanszirozási kiadással illetve 0 E Ft költségvetési és finanszírozási egyenleggel.

Simon Ottó polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kéri a Képviselő-
testületet, hogy szavazzanak az lzsőfalva Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotásáról.

Aszavazásban résztvevők számaz 7 fő

A Képviselő-testület 6 igen szavazatta|r 1 tartőzkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja a
2t2017. (il.10.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat2Ot7. évi költségvetéséről.

Az2l2017. (II.10.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletetartalmazza.

2. Javaslat Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
Előadó: Simon Ottó polgármester

Az előterjesztést a jeglzőkönyv 4, sz. melléklete tartalmazza,

Simon Ottó potgármester: Felkéri Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőt, hogy tájékoáassa a
Testületet a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz A közbeszerzésekről sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény 42. §
(1) bekezdése szerint az önkormányzat, mint ajánlatkérő és költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiról. A közbeszerzési terv nyilvános és legalább 5 évig meg kell őrizni.
Jelenleg az Önkormányzatnak nincs nyertes páIyézata, amelyre közbeszeruést kellene kiírni, így
jelenleg a Közbes7erzési Tervet taríalmaző tablázat üres. Bízik benne, hogy a későbbiekben
módosításra kerül maj d.

Simon Lórántné képviselő elhagyta helyiséget, így a jelenlévő képviselők száma7 főrő| 6 főre
módosult.

Simon Ottó polgármester: Felkéri Ötvcis Béla elnök urat, hogy tájékoztassa a Testületet a
Bizottság döntéséről.

Ötvtis Béla képviselő: A Bizottság javaso§a a Testületnek elfogadásra az előterjesztés szerint a
2017. évi Közbeszerzési Tervet.

Simon Ottó polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászőIása? Ha nincs, javasolja elfogadásra
az lzsőfalva N agykö z sé gi Ö nkorm ány zat 20 1 7 . év i Kö zbe s zerzé si T ervét.

Aszavazásban résztvevők számal 6 fő

Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazatta|,, tartőzkodás és

ellen szavazat n élkü l az a|ábbi határ ozatot hozta:



Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat
Képviselő-testületének

13 l20I7 .(IL 09.) határ ozata
Izsófalva Na gyközs é gi Önkorm ány zat 20t7 . évi közb es zerzési

tervének jóváhagyása

Izsófalva Nagyközségi Önkormanyzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Izsőfalva Önkormányzatának 2017. évre
vonatkozó Éves Összesített Kőzbeszerzési Tervét jelen
haténozat mellékletében foglaltak szerint - jóvahagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a2017. évi
Eves Összesített közbeszerzési Tervnek a www.izsofalva.hu
települési honlapon történő közzétételéről gondoskodj on.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester

3. Javaslat a személyi térítési díj fetülvizsgálatára
Előadó: Simon Ottó polgármester

Az előterjesztést a jeglzőkönw 5. sz, melléklete tartalmazza.

Simon Ottó polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy meg kell határozni a 2017. évre
érvényes szolgáItatási önköltséget a személyi térítési díj vonatkozásábart. Az előterjesáés is
tartalmazza, hogy a2017. évre tervezett szolgáltatási egységre jutó költség 690.-Ft. A szolgáltatási
egységre jutó normatív állaí hozzájáruIás 220.-Ft. Felkéri Ötvös Béla bizottság elnök urat, hogy
tájékoáassa a Testületet a Bizottság döntéséről.

Ötvos Béla képviselő: A Bizottság javasolja a Testületnek a személyi térítési díj előterjesáés
szerinti elfogadását.

Simon Ottó polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászőIása? Ha nincs, javasolja a
Testületnek a szociális étkezetés 2017. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 690.-Ft/ételadag
összegben megállapítani.

Aszavazásban résitvevők szám az 6 fő

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellen sz av az at n élkül az alábbi határ ozatot hozta:

Izsófalva Nagyközségi Onkorm ányzat
Képviselő-testületének

14 12017 .(n 09.) határ ozata
a 2017 . évi személyi térítési díj felülvizsgálatáról

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 62. §-a, valamint helyi rendelete alapjén biztosítja a
szociális étkeztetést. A szociális étkeztetés 2017. évre érvényes
szolgáltatási önköltségét 690.-Ftlételadag összegben állapítja
meg.

Határidő : értelemszerűen
Felelő s : polgárme st er, alj e gy ző, élelmezés v ezető



Simon Ottó polgármester: A Bizottság megtárgyalta a gyennekétkeztetés szolgáltatási
önköltségének megállapítását. Felkéri Ötvös Béla elnök urat, hogy tájékoztassa a Testületet a
Bizottság döntéséről.

Az előterjesztést a jeglzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.

Ötvtis Béla képviselő: A Bizottság megtargyalta a gyermekétkeáetés szolgáltatási önköltségének
megáIlapitását, és javasolja elfogadásra a Testületnek az előterjesáés szerint.

Simon Ottó polgármester: Ha nincs kérdés, javasolja a Testületnek a gyermekétkeztetés 2017.
évre érvényes szolgáltatási önköltségét730.-Ftlételadag összegben megállapítani.

A szavazásban résztvevők száma: 6 fő

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6igen szavazatta|, tartőzkodás és
ellen sz av az at n élkül az alábbi határ ozatot hozta z

Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat
Képviselő-testületének

15 l20l7 .(L 09.) határ ozata
a gyerm eké tkezt et é s szo|gá|tatás i ö nkö lts é gén e k

megállapításáról

IzsőfalvaNagyközségi Önkorm ányzat Képviselő-testülete a Gyl,t.
2IlA. § (1) bek. b) pontja alapjan biztosít gyermekétkeáetést. A
gyermekétkeztetés 2017. évre érvényes szolgáltatási önköltségét
7 3 0.-F tl ételadag összegben állapítj a me g.

Határidő: értelemszerűen
Felelő s : pol gármest er, alj e gy ző, élelmezé s v ezető

4. Javaslat a Sziv árv ány Óvoda nyári zárv a tartásának meghatáro zására
Előadó: Slmon Ottó polgármester

Az előterjesztést a jeglzőkönyv 7, sz. melléklete tartalmazza.

Simon Ottó polgármester: Felkéri Hodop Istváruré intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a
Testületet a napirendi ponttal kapcsolatban.

Simon Lórántné kópviselő visszatért az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről7 főre
módosult.

Hodop Istvánné intézményvezetőz Tqékoztatja a Testületet, hogy minden nyáron a karbantartás
és festés miatt be kell zárni azÓvodát. Egyre nagyobb azígény arra, hogy az Óvodanyitva tartson a
nyári időszakban is, de az éves karbantartást és festést el kell végezní. Két hétre tewezték az Ovoda
nyárizématartását,július 3-ától július 14-éig. A nyitás I7-én, hétfőn lenne. A két hét alatt egy hétig
a konyha is zérva tart majd.
A nyári záwatartásról februar 25-éigtájékoúatnia kell a szülőket.

Simon Ottó polgármester: Tájékortatja a Testületet, hogy a közmunkaprogram keretei között nem
tudja kifestetni az óvodát.



Pató István képviselő: Nem az Önkormínyzatfeladata azintézmények segítése?

Simon Ottó polgármester: Nincs szakembere erre a feladatra. A Képviselő-testületé a feladat,
hogy megoldja a problémát.

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Polgármester úr úgy döntött saját hatáskörben, hogy nem teljesíti a
kötelezettségét.

Simon Ottó polgármester: Munkaerő hianyában nem tudja elvégezni ezeket a feladatokat.

ÖtvOs Béla képviselő: Azt gondolták, hogy polgármester úrnak a település érdeke az első.

Simon Ottó polgármester: Minden működni fog, hiszen lehet hívni vállalkozót, aki megcsinálja
ezeket a feladatokat"

Simon Lórántné képviselő: A kötelező feladatokat el kell látni.

Simon Ottó polgármester: Van-e valakinek még kérdése,hozzászőlása?
Ha nincs, javasolja, az Óvodanyírí záwatartásának az elfogadását az előterjesztés szerint.

Aszavazásban résztvevők számaz 7 fő

Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ell en sz av az at n élkü l az a|ábbi határ ozatot hozta z

Izsófalva Nagyközségi Önkorm ányzat
Képviselő-testületének

16 l 2017 .(|L 09.) határ ozata
a Sziv árv ány Óvo da nyári záw a tartás ának m eghatáro zásár őI

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Izsófalvai Szivárvány Óvoda nyári zárva tartásának időpontlát az
alábbiak szerint határ ozza me g:

, 2017. július 3-től20l7.július l7-ig.

A képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az
óvoda nyání zínvatartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig
táj ékoztassa a szülőket.

Határidő: február 15.

Felelő s : intézményv ezető

5. Indítványo§ javaslatok, tájékoztatók
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