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Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. szeptember 25-én (kedden) 1530 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor
képviselő

Igazoltan távol van:

Galambos István és Hegyi Ferencné képviselők

Tanácskozási joggal jelen van:

Balogh Csilla jegyző

Meghívottak:

Fülöp Erzsébet Óvoda intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány
Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját:
1. Ecsegfalvi Óvoda kérelmének megvitatása,a nevelő oktató munkát segítő alkalmazotti
létszámról
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselő-testület az előerjesztett napirendet egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta.

Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tegnapi ülésen a
képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy az Óvoda intézményvezetője folytasson
megbeszélést a határozott idejű munkavállalóval, a közös megegyezéssel történő
munkaviszony megszüntetéséről. Ez a mai napon megtörtént, és kéri az Óvoda
intézményvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a megbeszélés eredményéről.
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Tájékoztatta az érintett munkavállalót a közfoglalkoztatás, illetve a 4 órás közalkalmazotti
jogviszony lehetőségéről, és a munkavállaló a 4 órás közalkalmazotti jogviszonyt szeretné
elvállalni a szerződése lejáratáig, azaz 2014. július 31-ig, azzal a feltétellel, hogy az adható
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juttatásokat kapja meg, illetve azzal a feltétellel, hogy az augusztusban nyugdíjba vonuló
közalkalmazott állását határozatlan időre kapja meg. Mindezeket írásban szeretné kérni a
képviselő-testülettől.
Balogh Csilla jegyző:
Kiegészítésként elmondja, hogy ez egy egyoldalú munkáltatói döntés, amihez nem kell a két
fél egyezsége. Amihez kell, az a közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony
megszüntetése.
Kovács Mária polgármester:
A képviselő-testület nem tehet ígéretet későbbi vállalásokra.
Balogh Csilla jegyző:
Ez egyébként is munkáltatói jogkör, a képviselő-testület nem vonhatja el a munkáltató azon
jogkörét, hogy kit kíván kinevezni.
Csányi András képviselő:
A munkavállaló leírta, hogy mit kér. Véleménye szerint semmi olyat nem kér, amit a
munkáltató ne tudna teljesíteni, ha már így alakult a törvény, hogy vagy a dajka, vagy a
gondozó. Bár Ő úgy értelmezi, hogy óvodai csoportonként az 1 fő dajka kötelező státusz. Ezt
nem is érti.
Kovács Mária polgármester:
Új törvény van szeptember 1-től, amely úgy szabályozza, hogy vagy dajka vagy gondozó.
Csányi András képviselő:
Ez a kettő minőségben nem ugyanaz a kategória.
Csányi Andrásné munkavállaló:
Ez eddig sem jelentett gondot, hogy ki mit csinált, mindenki végezte a dolgát.
Úgy érzi, hogy tőle sem várhatják el azt, hogy fele pénzért továbbra is ugyanazt a munkát
végezze.
Amikor ezt a munkát elvállalta 200.000,-Ft-ot belefektetett, hogy legyen szakképesítése.
Fel lehet őt állítani erről a posztról, de akkor meg kell keresni azt, hogy se az ő jogai ne
sérüljenek, se a másé. Senki nem várhatja el tőle azt sem, hogy a közalkalmazotti státuszát
közös megegyezéssel felmondja azért, hogy közfoglalkoztatott legyen fele pénzért és
ugyanazt a munkát végezze, és utána mi a garancia arra, hogy tovább foglalkoztatják?
Sárkány Sándor képviselő:
Senkinek a munkahelyére nincs garancia.
Úgy néz ki, mintha a munkavállaló diktálna. Megérti őt is, de ki tudja azt, hogy jövőre itt mi
lesz.
Csányi Andrásné munkavállaló:
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Ha nem fogadják el, amit kért, tisztában van vele, hogy a munkáltatónak jogában áll
felbontani a szerződését egyoldalúan, de ahhoz nyomós indok kell.
Kovács Mária polgármester visszatérve az előterjesztésre, két határozat javaslat van
megfogalmazva. Az „A” verzióban közfoglalkoztatottal oldjuk meg, a „B” verzióban pedig 4
órás közalkalmazottal, de ebben az esetben a képviselő-testületnek az általános tartalékkeret
felhasználásán túl meg kell határozni a fedezetet.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a „B” verzió mellett döntenek, akkor biztosítsák
a fedezetet valaminek a terhére.
Csányi András képviselő:
A dologi kiadások terhére nem lehet átrendezni a költségvetést?
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Bármit lehet, de akkor mi az a dologi kiadás, amiről lemondunk?
Balogh Csilla jegyző:
Ilyenkor végig kell gondolni, hogy mit lehet eladni, milyen plusz bevételre lehet szert tenni,
mit lehet átütemezni?
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Az a gond, hogy már így is 17 millió Ft-ra nincs forrás. Erre az összegre fogunk pályázni a
működésképtelen önkormányzatok pályázatán.
Csányi András képviselő:
Esetleg földet tudnánk eladni, arra potenciálisan volna vevő.
Kovács Mária polgármester:
Azt biztos, hogy nem. A képviselő-testület feladata a vagyon megőrzése, fenntartása,
gyarapítása.
Oszlánczi Ignác képviselő:
Véleménye szerint azt nem szabad. A termőföld olyan érték, amelyet nem szabad eladni.
A döntéssel kapcsolatban az a véleménye, hogy a”B” verzió esetén csak az önkormányzat
vállal áldozatot, míg az „A” verziónál közös áldozatvállalás lenne. Sajnálja nagyon a
munkavállalót is, de most ez itt egy pénzügyi kérdés. Olyan döntést nem tudnak hozni, amely
mindenkinek jó.
Kovács Mária polgármester:
Csak az a gond, hogy a munkavállaló a közfoglalkoztatás lehetőségétől elzárkózik.
Csányi András képviselő
Tudomása szerint az új létesítmény alapításakor be kellett tervezni a létszám bérigényét,
dologi kiadásait.
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Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Az intézménynek eredeti előirányzata nincs, év közben alakult, módosított előirányzata van.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az új intézmény működéséhez szükséges dologi kiadások
sincsenek most betervezve, mert nincs miből.
Sárkány Sándor képviselő:
A munkavállalónak kellene elgondolkodni a közfoglalkoztatáson.
Csányi Andrásné munkavállaló:
Azért nem vállalja el a közfoglalkoztatást, mert most joga van elmenni 3 hónapra
munkanélküli ellátásra és kap annyi munkanélküli segélyt, mint a közfoglalkoztatási bér, és
akkor a téli hónapokban nem kell neki a havat lapátolnia.
Oszlánczi Ignác képviselő:
A munkáltatónak a szerződésbontás is lehet álláspontja, ha meg tudja indokolni költségvetési
okokkal. Közös megoldást kellene keresni, amihez két partner kell, a munkavállaló pedig
mereven elzárkózik.
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Elmondta a munkavállalónak is, hogy azt kellene átgondolni, hogy 11 hónap átmeneti időszak
után megkap egy olyan dolgot, amire vágyott, hogy kinevezett dajka legyen. Ér-e neki 11
hónapi lemondás annyit? A mai világban semmi sincs áldozatok és lemondások nélkül. 11
hónapra kellene lemondania a közalkalmazotti státuszáról, azért hogy megkaphassa a
határozatlan időre szóló kinevezését, ami az álma.
Csányi Andrásné munkavállaló:
Mi a garancia arra, hogy pont őt fogják felvenni 11 hónap múlva?
Kovács Mária polgármester:
Az biztos, hogy ezért az állásért 10-en, 15-en sorban állnának.
És még mindig ott a kérdés, hogy miből, ha a saját bevétel terhére biztosítjuk, akkor az miből
lesz meg?
Csányi András képviselő:
Szerinte arra van pénz, amire akarjuk.
Aki tudna forrást találni, az nem mond semmit.
Kovács Mária polgármester:
Véleménye szerint nagyon takarékos gazdálkodás folyik az önkormányzatnál.
Sárkány Sándor képviselő:
Amit az intézményvezető elmondott, azt meg kellene fontolni a munkavállalónak.
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Kovács Mária polgármester kéri, hogy döntsenek.
Mivel a munkavállaló az „A” verziót elutasítja, ezért marad a „B” verzió.
Felteszi szavazásra a „B” határozati javaslatot, a saját bevételek terhére.
Kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a fedezetet a saját bevételek terhére biztosítsák,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, - 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – meghozta a
következő határozatot:
71/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvodai nevelő, oktató munkát segítő alkalmazotti létszámról

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Ecsegfalvi Óvoda gazdálkodási körében az engedélyezett
létszám a nevelő munkát segítő alkalmazottakra vonatkozóan úgy
valósuljon meg, hogy 1 fő közalkalmazott és 1 fő részmunkaidős 4 órás
közalkalmazott kerüljön alkalmazásra.
2013. évi költségvetésében a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a 250.000
Ft fedezetet az általános tartalék terhére, 149.000 Ft fedezetet a saját
bevételek terhére biztosítja.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő: 2013. október 1.

Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 16 óra 50 perckor bezárta.
k.m.1.oldalon
Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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