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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. július 25-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 8 fı jelen van, Dr. Folberth György igazoltan van távol, Timár Zsolt késni fog.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Mucsi László képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a meghívóban szerinti napirendeket
tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés az önkormányzat költségvetését érintı rövid és hosszú távú döntésekrıl szóló
önkormányzati határozat módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés folyószámla hitelfelvételrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés az önkormányzat költségvetését érintı rövid és hosszú távú döntésekrıl szóló
önkormányzati határozat módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat költségvetését érintı rövid és hosszú távú döntésekrıl szóló határozat
módosításának indoka, hogy a dajka nénik nem fogadták el a részfoglalkoztatást, amely
lehetıvé tette volna, hogy az 5 fı közül mindenki alkalmazásra kerüljön a 4 fı álláshelyen.
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Egyeztetett az ÁMK igazgatójával, az óvoda vezetıjével és a dajkákkal. Az a javaslat, hogy
az augusztus 1-jei határidı módosuljon szeptember 1-jére, ill. 1 fı dajkát takarítói álláshelyre
kellene besorolni, ezzel ı is abba a takarítói létszámba tartozna, amely szeptember 1-jétıl
létszámcsökkentés következtében 5 fıvel kerülne át a Polgármesteri Hivatalhoz. A csökkentés
nem az intézményben történne, hanem amikor átkerülnek a Polgármesteri Hivatal
foglalkoztatásába.
Timár Zsolt képviselı megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı.
Besesek Béla képviselı
Az 1 fı, aki nem dajka lesz, elfogadja a takarítói átminısítést, ha mi azt határoztuk meg, hogy
6 órás foglalkoztatás legyen, akkor mégsem az lesz?
Patkós Zsolt polgármester
Mi nem határozhatjuk meg az alkalmazás feltételeit, az önkormányzat álláshelyet határoz
meg. Az intézményvezetı ezt az ajánlást tette. A képviselı-testület ezt figyelembe veheti
abban az esetben, ha a munkavállaló ebbe beleegyezik.
Varga Ferencné képviselı
Beszéltek arról, hogy ki az, aki vállalja a takarítói állást, és abban maradtak, hogy az ÁMK
igazgatója dönt errıl. Két lehetısége van, vagy elfogadja a takarítói állást, vagy nem fogadja
el. Ha nem fogadja el, akkor végkielégítés illeti meg.
Mucsi László képviselı
Valaki kikerül dajka státuszból takarítói státuszba és utána nem tudja, hogy mi lesz vele.
Tiszta helyzetet kellene teremteni. Mert ha bizonytalanság, akkor nyilván senki nem vállalja.
Varga Ferencné képviselı
Ha megtarthatnák az 5 fı 8 órás alkalmazását, akkor a Közösségi Ház takarítását is
átvállalnák és akkor két épülettel maradna kevesebb takarítás a takarító brigádnak.
Patkós Zsolt polgármester
Erre volt válasz az elmúlt testületi ülésen, hogy megint éppen az a gondolat, hogy egybe
próbáljuk, és egymást helyettesítve próbáljuk az egész rendszert fölépíteni, ez sérül. Érthetı,
hogy fontos lenne az 5 fınek a 8 órás foglalkoztatás, de a többieknek is ugyanúgy fontos
lenne, akik kikerülnek az ÁMK berkei közül. Miért kerüljön jobb helyzetbe az óvodában lévı
takarítónı, mint az ÁMK-ban lévı takarítók?
Rácz Izabella képviselı
Ha ezt a lehetıséget az óvodában dolgozó dajkák megkapják, e nélkül is eléggé
fölbolydítottuk a takarítónıknek a sorsát, akkor ez még inkább feszültséget szítana. Szerinte
ezt így nem szabadna megbontani.
Patkós Zsolt polgármester
Az 5-bıl 4 lenne, le kell, hogy csökkentsük azt a létszámot, kevesebb személyt tudunk
megtartani. A kiindulópont az volt, hogy részmunkaidıs dajkák, és akkor a 7 fıbıl 5 fıt
tudtunk volna alkalmazni. Most a 8 fıbıl kell, hogy 5 fıt alkalmazzunk. Ha ott marad 1 fı,
akkor már csak 4 fıt tudunk a 7 fıbıl alkalmazni, 3 embernek nem lesz állása. Ha
mindannyian vállalják a 6 órás foglalkoztatást, akkor mindenkinek lesz állása.
Mucsi László képviselı
Úgy tudja megoldani a szakszerő dajka helyettesítést, ha azt a többletfeladatot bevállalná, az
ötödik takarítónı lenne, bármikor tudna vele dajkát helyettesíteni, szakmailag jobb az ötlet.
Valóban nem szerencsés két fajta takarítói állományt létrehozni, mert feszültséget teremt, de
szakmai szempontból jobb.
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné javaslatát is el tudja fogadni, de akkor a határozatot úgy kell módosítani,
hogy 4 fıre csökken a takarítói létszám. Mindegyik döntésnek sajnos következménye van.
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Ezért ha abból indulunk ki, hogy augusztus 1-je helyett szeptember 1-je, az 5 fı dajkából 1 fı
átkerülne takarítói munkakörbe és ezt el tudja fogadni a képviselı-testület, akkor ezt követıen
a foglalkoztatás tekintetében azok a dolgok, hogy több bizonytalansági tényezı van, hogy
tudjuk-e, akarjuk-e foglalkoztatni éppen ıt, 6 órában vagy 8 órában, milyen feltételek mellett,
ez akkor derül ki, amikor konkrétan tudunk beszélni valakirıl.
Továbbra is fenntartja az eredeti javaslatot, vagyis az augusztus 1-je módosítását szeptember
1-jére, ill. a dajka munkakör helyett takarítói munkakör. Vagy fölvállalható az, hogy
meghatározza az önkormányzat a létszámot, a 4 csoporthoz tartozó 4 dajka létszámot és a
létszámcsökkentést végre kell hajtani az intézménynek és akkor nincs alternatíva. Ez egy
harmadik megoldás, a lehetı legrosszabb, felmentés, végkielégítés.
Az eredeti javaslat elfogadását javasolja, augusztusban lesz képviselı-testületi ülés, akkor
még lehet újra beszélni errıl.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel az elıterjesztett
módosítási javaslatot.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
103/2008.(VII.25.) ÖH.
Az önkormányzat költségvetését érintı
rövid és hosszú távú döntésekrıl szóló határozat módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat költségvetését érintı
rövid és hosszú távú döntésekrıl szóló 87/2008/.(VI.26.) ÖH. számú határozat 4. pontjában a
dajkák létszámára vonatkozó határidıt 2008. augusztus 1. napjáról 2008. szeptember 1.
napjára módosítja.
Határidı: 2008. szeptember 1.
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató

NAPIREND
2. Elıterjesztés folyószámla hitelfelvételrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A napirend tárgyalása üzleti érdeket sérthet, ezért zárt ülés tartását javasolja.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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104/2008.(VII.25.)ÖH.
Zárt ülés tartásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja és az
SZMSZ 32. § (3) bekezdése alapján elrendeli zárt ülés tartását a hitel felvételérıl szóló
napirend tárgyalása idejére.
Képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 14 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Besesek Béla
jkv. hitelesítı

Mucsi László
jkv. hitelesítı
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