Rábakecöl Község Képviselő-testülete
8/2007.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007.augusztus 13-án 16
órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Dr. Gál László jegyző , Domiter Ferenc
képviselő, Horváth Győző képviselő, Homlok István képviselő, Felhalmi Antal
képviselő, Pandur Ferenc képviselő, Nagy Attiláné építésügyi előadó ,Májer
Gyuláné előadó, Kovácsné Szabó Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívottként jelen van : Nagy Attiláné építésügyi előadó.
Jelen van : Takácsné Kovács Edit mb. intézményvezető
Igazoltan távol: 2 fő
Igazolatlanul távol: ----

Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 tagból 6 megjelent
az ülésen.

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a kiküldött meghívóval
megegyezően.

NAPIREND
1. Létszámgazdálkodás
Előadó: Tuba Erik
polgármester
2. Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik
polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
1./ Napirendi pont
A polgármester a prémiumévek programot ismertette.
A jegyző ezt kiegészítette azzal, hogy az 1953-ban születettek vehetnek részt
ebben a programban, A dolgozót heti 12 órában foglalkoztatják.13. havi bérre
nem jogosult. Az óvodából egy fő fog részt venni ebben a programban. Testületi
döntés kell hozzá.

Horváth Győző képviselő : kérdezi vállalhat –e más munkát a prémiumévek
programban részt vevő dolgozó?

Dr. Gál László jegyző: válaszában elmondja , nem vállalhat. Egy és fél évig nem
bővíthető a létszám. A lehetőség 2008. év végéig szól.

A hozzászólások és a válaszadás után a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

53/2007. ( VIII. 13.) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény 2007. augusztus
31-i megszűnése miatt szükségesnek
tartja a Napközi Otthonos Óvoda
intézményegységében egy fő óvónő
létszámcsökkentését és egyúttal a
prémiumprogramba való részvételi
lehetőség felajánlását.
Utasítja a polgármestert hogy ezen
döntésről a megbízott intézményvezetőt
értesítse.
Felelős : Tuba Erik polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.

Tuba Erik polgármester : elmondja, hogy a Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény 2007. augusztus 31-i megszűnése miatt egy állás , a hivatalsegéd
állása , feleslegessé válik az iskolában. Erről szükséges határozatot hozni, és
egyúttal a költségvetési rendeletet módosítani.

A hozzászólások és a válaszadás után a képviselő testület 6 igen szavazattal
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
54/2007. (VIII.13.) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény 2007. augusztus 31-i hatállyal történő megszűnése miatt
szükségesnek tartja létszámcsökkentési pályázat elkészítését.

1./A Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 5. számú mellékletének 9. pontja, valamint a 4/2007. (II.20.) ÖTM
rendelet alapján Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás összegére pályázatot nyújt be a létszámleépítésből adódó
többletkiadások támogatására.
2./Az önkormányzat intézményeiben az alábbi létszámcsökkentések teljesülnek,
melyek után lehetőség nyílik a többletkiadások pályázására.
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény:
Engedélyezett létszámkeret :
Csökkenés:

Ezen belül:
Napközi Otthonos Óvoda Intézményegysége:
Engedélyezett létszám:
Csökkentés:

19 fő
10 fő

7 fő
2 fő

2007.december 29. ( dajka )
2007. augusztus 31.(óvónő)

Általános Iskola Intézményegysége:
Engedélyezett létszám:
Csökkentés:

1 fő
1 fő

12 fő

2008. március 1. ( intézményvezető)
2007. szeptember 18. ( tanár)
2007. augusztus 21. (tanár)
2007.augusztus 21. (tanár)
2007. november 1.
(pedagógus asszisztens)
2007. november 19. (iskolatitkár)
2007.augusztus 16. (tanár)
2007. augusztus 16. (tanár)
2007. augusztus 18. (hivatalsegéd)

8 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
½ fő
½ fő
1 fő
1 fő
1 fő

3.) A végleges álláshely megszüntetések miatt a létszámcsökkentéssel érintett
munkavállalók továbbfoglalkoztatására – a munkaviszonyban töltött idejük
folyamatosságának megszakítása nélkül – az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, a
megszüntetett álláshelyek 5 évig nem kerülnek visszaállításra.
4.) A képviselő-testület felhívja a munkáltató figyelmét arra, hogy a
munkavállalói jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos - az érintett
munkavállalók által is aláírt – munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
5.) A képviselő-testület utasítja a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
vezetőjét, hogy a 2. pontban meghatározott létszámcsökkentéseket 2008.március
1-ig hajtsa végre.
6.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkenési
pályázat III. ütemét 2007. október 15-ig nyújtsa be a Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Takácsné Kovács Mária megbízott intézményvezető
Határidő: 2007. október 15.

2. / napirendi pont
a /.
A különfélék, bejelentések között Tuba Erik polgármester bejelentette, hogy
Vekszli Ferencné és Májer Gyuláné számára is felajánlották a prémium évek
programban való részvételt.
Dr. Gál László jegyző: közölte, hogy szakosodás lesz, pénzügy, építésügy,
szociális ügyek, anyakönyv. Kovácsné Szabó Katalin , akit a körjegyzőség

alkalmaz a pénzügyi utalások, az adó és idővel az anyakönyvezés területén vesz
részt a munkában.
Dr. Gál László jegyző a Petőfi utcai útburkolat felújításáról elmondta,
egyszerűsített közbeszerzési eljárást írtak ki, ebből kell jól kijönni. Műszaki
paraméterek kellenek., hogy ne az legyen a kivitelező aki a rossz minőségű
munkát végezte.
Pandur Ferenc képviselő szerint az eddigi kivitelező óriási összegért nem
megfelelő munkát végzett. Tavaly ellenőrizték és hiányosságot tapasztaltak.
Tuba Erik polgármester közölte, új pályázat kerül kiírásra, műszaki paraméterek
közlésével egyidejűleg.

b./
Családi napközi
Tuba Erik polgármester a családi napköziről elmondta, működési engedély
kell a megindításához. Egy tanfolyamot kell elvégezni a családi napközi
vezetőjének. Helye az iskolában lesz, a tárgyi feltételek ott biztosítottak. 5 fő
mindig legyen . Társulási megállapodást kötni fontos lenne a kiegészítő
normatíva miatt.
Homlok István képviselő azt kérdezte , ki vezeti majd a napközit ? Hogy lesz
az időbeosztás?
Dr. Gál László jegyző válaszában elmondta, hogy Soboron jól működik a
családi napközi, heti 40 órát dolgoznak, rugalmas az időbeosztás.
Domiter Ferenc képviselő megkérdezte ,nyáron is működik-e a családi
napközi?.
Dr. Gál László közölte , igen a napközi nyáron is működik.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta .

55/2007 (VIII. 13) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Beled székhellyel és
Rábakecöl telephellyel működő Családi
napközi létesítésére és működésére
vonatkozó
társulási
megállapodást
elfogadja . Utasítja a polgármestert, hogy
ezen döntéséről a székhelytelepülés
polgármesterét
értesítse
és
a
megállapodást írja alá.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő : 2007. augusztus 31.

2./c.
Tankönyv támogatás
Tuba Erik polgármester előterjesztette, hogy a Rábakecöl Községi
Önkormányzat 6 000 Ft-tal támogat minden rábakecöli lakhellyel rendelkező
általános iskolás , 8 000 Ft-tal támogat minden rábakecöli lakhellyel rendelkező
középiskolás tanulót. A támogatást tankönyvtámogatás címén kapnák meg a
tanulók.
Az előterjesztést a képviselők egyhangúlag támogatták.

2./d. Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

Tuba Erik polgármester kérte ,hogy a tűzoltó egyesületnek a felmerült
többletköltségek fedezésére csoportosítsanak át 25 000 Ft-ot. Az utóbbi időben
több tűzeset történt, amelyben részt vettek, így működési költségeik
megemelkedtek.
A képviselő támogatták Tuba Erik kérését.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

56/2007. (VIII.13.) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi Tűzoltó
Egyesület működésének támogatására
egyszeri jelleggel 25 000,- Ft-ot biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy a fenti
kiadási előirányzatot a 2007. évi
költségvetési rendelet
módosításánál
vegye figyelembe.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.

2./e.
.
Pandur Ferenc képviselő a falunapot értékelte pár mondatban , majd javasolta ,
hogy a falunap értékelésére egy másik képviselőtestületi ülésen térjenek vissza.

2./f.
Tuba Erik polgármester javasolta, hogy a Kecöl Cipő Kft. kérésére szüntessük
meg a bérleti jogviszonyt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot fogadta el
57./2007.(VIII.13.) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete közös
megegyezéssel megszünteti a Kossuth u.
81.szám alatti önkormányzati tulajdonú
épületre Kecöl Cipő Kft-vel kötött
bérleti szerződést.
Utasítja a polgármestert, hogy a
döntésről értesítse a Kecöl Cipő Kft.
vezetőjét.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.
Mivel több hozzászólás nem volt , Tuba Erik polgármester a képviselőtestületi
ülést 17 óra 30 perckor bezárta.

Kmf.

Tuba Erik
polgármester

Kovácsné Szabó Katalin
jegyzőkönyvvezető

Dr Gál László
jegyző

