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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Rácz Zsolt, Szabó
Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szivósné Nagy Szilvia - igazgatási csoportvezető
Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető
NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott
tagjából 8 fő jelen van, távol maradt Molnár Tibor képviselő.
Ismerteti a Képviselőket, hogy a zárt ülést követően egy óvodavezetői kérelemről szükséges
tárgyalni, mivel az óvodakezdés szeptemberben van, még előtte dönteni kell a Testületnek.
Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását és megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt:

1. Óvodastátusz bővítésre kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester

NAPIRNED TÁRGYALÁSA
1. Óvodastátuszra kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt időszakban több egyeztetése volt az
újonnan megválasztott óvodavezetővel, aki utána nézett és megtudta, hogy a jelenlegi
csoportszámhoz két fő óvodai asszisztens alkalmazására lenne lehetőség. Ehhez állami
normatíva jár, amennyiben a Testület jóváhagyja a kérelmet.
Több helyreállítható probléma is felvetődött a státuszbővítés alkalmával, ilyen például, hogy
az óvoda nyitvatartási ideje nem felel meg az alapszabálynak, továbbá gyermek csak
óvodapedagógus mellett maradhat az óvodában délután, ami a jelenlegi pedagógus-létszám
mellett nehezen megoldható.
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Amennyiben a költségeket nézik, akkor a cafetéria juttatásokkal a két fő költségének 40 %-ka
esik az önkormányzatra, összegben ez évi 2.4 millió forintot jelent.
Van egy zavaró körülmény, négy évvel ezelőtt pályázatot nyertek, amiben
létszámcsökkentést hajtottak végre és visszaigényeltek egy bizonyos összeget és vállalták,
hogy öt évig nem bővítenek létszámot. Az ötödik év 2016. év végén lesz, ekkor kellene a
státuszbővítésről dönteni. Beszélt az óvodavezetővel, aki ezt tudomásul vette és számára
elfogadható ez a döntés.
Javasolja, hogy 2016. év végén tárgyaljanak újra a státuszbővítésről.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:

135/2015. (VIII.13.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2 fő
pedagógiai asszisztens alkalmazására irányuló kérelmét 2016. év
végén újratárgyalja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2016. november 30.

Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a
megjelenést és az ülést bezárta.

K.m.f.
Somogyi Béla
polgármester

Szivósné Nagy Szilvia
igazgatási csoportvezető
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