
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 386-10/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. 
november 13-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi 
üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Marton László polgármester
Bujdos Péter alpolgármester
Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Nemes Árpádné
Sebestyén Géza
Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Martonné Vathi Hedvig iskolaigazgató
Fazekas Andrásné óvodavezető
Bendes István körjegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket,  megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  a  7  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  7  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Iskola Óvoda szétválasztása Marton László polgármester

2.
Vegyes ügyek Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Iskola Óvoda szétválasztása
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

Az állam átveszi a fenntartói feladatokat az általános iskoláknál 2013. január 1. napjával.
Emiatt az iskolát és óvodát szét kell választanunk. Az iskola működtetési feladatát vállalhatná
az  önkormányzat,  de  ennek  nincsenek  meg  az  anyagi  feltételei.  Nem  tudjuk,  hogy  az
étkeztetés hogyan lesz megoldva. Előfordulhat, hogy az étkezést megpályáztatják és akkor az
óvodai  konyhánk  megszűnhet.  El  kell  érnünk,  hogy a  konyha  máshová  is  szállathasson.
Jelenleg  kevés  gyermek  van  az  óvodánkban,  45  fő.  Doba  önkormányzata  tagóvodaként
szeretné működtetni óvodáját, oda 18 gyermek jár. A tagóvoda esetén magasabb támogatáshoz
juthatunk.  Új  OM azonosítót,  adószámot,  törzskönyvi  számot  kell  kérnünk  az  óvodának.
November végére, december elejére lesz látható mekkora támogatást kapunk az óvodához,
miből fog majd működni az iskola. Az ingatlanok tulajdonjoga az önkormányzaté marad. Az
óvoda  leválasztásával  ki  kell  nevezni  az  óvoda  vezetőt.  Az  óvoda  vezetőjének  vezetői
szakvizsgával  kell  rendelkeznie.  Ez  nincs  meg  sem Somlóvásárhelyen,  sem Dobán  egyik
óvónőnek sem. Egy évet lehet helyettessel is működtetni. Előfordulhat, hogy egy, vagy két év
múlva az óvodát is átveszi az állam. A költségvetésünk jelentősen csökken az iskola átvétele
miatt. Ismertette az óvoda Alapító Okirata tervezetét. Javasolja a szétválasztást hagyja jóvá a
képviselőtestület.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az
óvoda alapító okiratáról az alábbi határozatot hozta:

63/2012(XI.13.) Kt. sz. határozat

1.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a  Széchenyi  István  Általános  Iskola  és  Óvoda szétválasztását
elfogadja. 
2.
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát elfogadja
(Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Marton László:

Javasolja,  hogy egy évig  bízzák  meg  a  jelenlegi  óvoda  vezetőjét  helyettesként  az  óvoda
vezetésével.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az
Óvoda vezetéséről az alábbi határozatot hozta:

64/2012(XI.13.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Somlóvásárhely Napköziotthonos Óvoda vezető helyettesi 
feladatok ellátásával 2013. január 1. napjától 2013. december 
31. napjáig Fazekas Andrásné 8481. Somlóvásárhely, Ady E. 
utca 2. szám alatti lakost bízza meg. 
A bérezése a közalkalmazotti bértábla alapján történik,
bruttó bére 241.800,-Ft.
A bérezése a közalkalmazotti bértábla alapján történik.
A munkáltatói feladatok a polgármester látja el.
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Martonné Vathi Hedvig:

Közös pályázatuk van az óvodával, amely jövő év júniusában zárul le. A szétválás ellenére azt
még közösen elvégezhetik.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Sebestyén Géza:

Az óvoda tetőterében most alakítunk ki három tantermet, ezeket az iskola használja majd?

Marton László:

Igen, ingyenes használatba adjuk az iskolát, a kultúrház nagytermét is tornaórákra. Ezekről
majd még szerződéseket kell kötnünk. 

Bujdos Péter:

Jelentős összeget  költöttünk az iskolára,  érdemes volt,  most,  hogy az állam átveszi és ők
üzemeltetik?

Marton László:

Igen érdemes volt az iskolát fejlesztenünk, mert így maradhat csak meg az iskolánk. Fontos,
hogy Somlóvásárhelyen iskola maradjon, ne vigyék el a gyermekeket azért, mert sokat kell az
iskolára költeni, sok a javítani való. Csak a jól működő iskolák fognak megmaradni.

2.
Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

A héten elkészül a templom torony, november 25-én lesz a felszentelése. Az Öregek Napi
rendezvény programja összeállt. Fellépnek az iskolások egy kis színdarabbal, énekel a Dobai
kórus, és itt lesznek Lepsényből a citerások is.
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A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette.

Marton László:

Előzetes pályázati igényt nyújtottunk be téli tüzelőre 154 m3 nagyságrendben. Ha megkapjuk
a támogatást, az ÁFÁ-t, szállítási költséget nekünk kell majd állni. Idén nem tudunk majd
karácsonykor az időseknek vásárlási utalványt adni. A csatornázási pályázatról nincs újabb
információnk, nem tudjuk, hogy kaphatunk-e támogatást. A Kármentő Alapból a támogatások
megérkeztek.

Belső ellenőrzési terv

Marton László:

Ismertette a Képviselőtestület tagjaival a jövő évi belső Ellenőrzési tervet. Javasolta fogadják
el.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a
2013. évi Belső Ellenőrzési Tervről az alábbi határozatot hozta:

65/2012(XI.13.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
2013. évi Belső Ellenőrzési tervet elfogadja.
(A 2013. évi Belső Ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 18.00 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző


