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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 1-jén 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Kovács Mária polgármester , Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő és Váradi István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti
megjelenteket.

a rendkívüli

nyilvános ülésen

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András alpolgármestert és Sárkány Sándor
képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően
pontokat:

Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi

1. Ecsegfalvi Óvoda Napközi Konyhája 2018. első féléves költségvetési helyzetéről
beszámoló
Előadó: Kovács Mária polgármester

Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

70/2018. (VIII.01.) EF. Kt. hat.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 1-jén
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Ecsegfalvi Óvoda Napközi Konyhája 2018. első féléves költségvetési helyzetéről
beszámoló
Előadó: Kovács Mária polgármester

1. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda Napközi Konyhája 2018. első féléves költségvetési helyzetéről
beszámoló

Kovács Mária polgármester elmondja, hogy az óvodai feladatellátásra már kimutatásra került a
központilag biztosított bértámogatás, mely összege 22.340 e Ft, működési támogatás 3.268 e
Ft.
A tervezett bér és járulék költség 25.087 eFt, dologi kiadás 3.285 eFt beruházás költsége 190 e
Ft. A tavalyi évben a törvényváltozásoknak köszönhetően, mely szerint az intézményi
gyermekétkeztetést saját konyhás feladatellátás esetében nem lehet önkormányzati
szakfeladaton szerepeltetni, mindenképpen szükséges költségvetési szerv bevonása. Az
önkormányzat esetében fenn tartott költségvetési szerv az Ecsegfalvi Óvoda . A
jogszabályváltozásnak megfelelően 2017.-évtől az Óvoda költségvetését érinti az étkeztetésből
származó térítési díj bevétel (szociális, munkahelyi, vendég, gyermekétkeztetés) bevétel
(működési bevétel), valamint a központi költségvetéstől kapott szociális és gyermekétkeztetési
feladatok után járó támogatás. Kiadási oldalt a konyhai dolgozók részére kifizetett személyi
juttatás+járulék és az étkeztetéssel járó dologi kiadások (élelmiszer számla, közüzemi számlák
stb.) képezik.
A 2018. évi teljesített bevétel:
adatok Forintban
5.259.467
6.435.054
11.694.521

Térítési díj:
Állami támogatás:
Összesen:
Teljesített kiadások:

adatok Forintban
3.966.697
816.505
9.004.784
13.787.986

Bér:
Járulék:
Dologi:
Összesen:
Látható, hogy a konyha működtetéséből származó hiány 2.093.465 Ft.
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Az elhangzottak tekintetében, a
hiány csökkentése érdekében, javaslatot tesz az
élelmezésvezető munkaidejének csökkentésére és ezáltal 4 órában történő foglalkoztatására.
Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.
Hegyi Ferencné képviselő, élelmezésvezető:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az előző évhez lényegesen kevesebb a hiány.
Úgy gondolja, hogy az Ő munkája semmivel sem kevesebb, mint eddig, 4 órában nem tudja
ellátni.
Kovács Mária polgármester:
A főzött adagszám nem indokolja egy főállású élelmezésvezető alkalmazását.
Hegyi Ferencné képviselő, élelmezésvezető:
Jelezni kívánja, hogy 4 órában nem fogja vállalni.
27 éve végzi ezt a munkát, napi nyolc órában.
Galambos István képviselő:
Nem gondolja, hogy 4 órában el lehet látni, nem tartja indokoltnak ilyen szankciókat
alkalmazni.
Sárkány Sándor Képviselő:
Jónak látná, ha a környező konyhák adatait is látnák. Javasolja, hogy kérjék be a szomszédos
települések napközi konyháinak adatait.
Kovács Mária polgármester:
Javasolja, hogy a legközelebbi képviselő-testületi ülésre a környező településekről kérjenek
be adatokat, és annak függvényében hozzák meg a létszámcsökkentésre irányuló döntésüket.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

71/2018. (VIII.01.) EF. Kt. hat.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda Napközi Konyhájának
2018. első féléves költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja.
Továbbá úgy dönt, hogy a konyha működtetéséből származó hiány mérséklése érdekében a
javasolt létszámcsökkentésről a soron következő ülésen dönt.
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Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 14 óra 30 perckor bezárta és zárt
ülés tartását rendelte el.

kelt, mint első oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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