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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. július 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az ülés vezetője:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: 2. napirendként javaslom felvenni a 
tárgyalandó témák közé az óvoda létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénybevételét, melyet szóban 
kívánok előterjeszteni. 
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Napirend előtt:  
Tájékoztatás a tolmácsi útfelújítási és útépítési munkálatokról 

 
1. Óvodavezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízás adása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2.      Az óvoda létszámcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás igénybevétele 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
Napirend előtti tájékoztatás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tapasztaltátok, hogy megkezdődött az útfelújítás és a kátyúzás a községben, ami a mai nappal be is fejeződött. A 
kivitelezővel kötött szerződés alapján 100 m2 kátyúzás volt betervezve, ez a valóságban egy kicsit több volt, 
ezért a Sziluska utcában és a Szent Lőrinc úton elmaradt összesen 3 m2, ezt a kivitelező – ígérete szerint - pótolni 
fogja többletdíjazás nélkül. 
Az óvoda felújítási pályázattal kapcsolatban: a pályázat még nem került kiírásra, így várnunk kell. A 
közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mivel ajánlati felhívásunkra nem érkezett ajánlat. A tervek készen 
vannak, a tervezői díj 1. részlete a szerződés szerint kifizetésre került. Most sajnos várnunk kell, de amint 
kiírásra kerül a pályázat, egy újabb közbeszerzési eljárást indítunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az útfelújításokat, javításokat már ideje, hogy megcsinálták, nagyon rossz állapotban voltak az utak! Az óvoda-
iskola felújítási pályázattal kapcsolatban nem tudunk mit csinálni, ha kiírják, benyújtjuk a pályázatunkat. 
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Óvodavezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízás adása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, az óvodavezetői állásra nem érkezett pályázó, és az Ági Óvónő nem vállalja a 
további munkát. Sikerült találnunk egy óvónőt, aki elvállalná az óvodavezetői feladatokat is, mert sajnos a Bea 
Óvónő a vezetői feladatok ellátását nem vállalta. Számomra színpatikus, fiatal óvónőről van szó, Kiss Zsófia, 
rétsági lakos, aki a főiskola elvégzése után Nagyorosziban helyezkedett el óvónőként és jelenleg is ott van 
állományban. Megkaptátok a róla szóló ismertetőt, kiküldtük a végzettségeit, adatlapját. Ha a képviselő-testület 
elfogadja, hogy nálunk lássa el feladatát, áthelyezéssel vennénk őt át a nagyoroszi óvodából. Érdeklődtem, és 
csak jó visszajelzéseket kaptam róla. Javaslom, hogy vegyük át, és bízzuk meg 1 évre a vezetői feladatok 
ellátásával mert szorít az idő, és vezető nélkül nem tudja megkezdeni a működését az új óvoda! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Zsófiát én is személyesen ismerem Rétságról, nagyon gyerekközpontú, kedves, intelligens személyiség, a 
gyermekeknek foglalkozásokat tart. Három gyermeke van. Úgy hallottam, hogy Nagyorosziban is meg vannak 
vele elégedve. Szerintem be fog válni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is úgy gondolom! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja egy 
éves időtartamra  Kiss Zsófia óvónői, illetve az óvodavezetői kinevezését, és az erről szóló határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

66/2014. (VII.24.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (2) bekezdés b) és d) pontja, 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 24.§ (2) 
bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a 2014. augusztus 1-jéval alapított Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 108.) óvodavezetői munkakör 
betöltésére kiírt pályázati eljárás pályázat hiányában eredménytelen volt, ugyanakkor az 
óvodai ellátás folyamatos biztosítása érdekében, a folyamatos óvodai ellátás 
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges a személyi feltételek 
biztosítása, így az óvodavezetői megbízás adása, mely más munkaszervezési 
eszközökkel jelenleg nem biztosítható –  Kiss Zsófia (Rétság, Rákóczi út 49. fsz. 1.) 
óvodapedagógust a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvónői állására a Kjt. 21.§ (2) 
bekezdése alapján határozott időre, a Korm.rendelet 22.§ (2) bekezdésében 
meghatározottak alapján a 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31-ig terjedő 
időszakra kinevezi és megbízza az óvodavezetői feladatok, illetve az új intézmény 
kialakításával kapcsolatos szervezési feladatok ellátásával.  
A megbízott óvodavezető illetményét a vonatkozó jogszabályi előírások szerit kell 
megállapítani. 
 
Határidő: 2014. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig 
Felelős: polgármester 
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2. Napirend   Az óvoda létszámcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás igénybevétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy jogutód nélkül megszűntetjük a társulást 2014. július 31-gyel. Ebből kifolyólag minden dolgozó 
jogviszonya megszűnik. Egy dolgozó nem vállalja az új óvodában a továbbfoglalkoztatást, így 
létszámcsökkentésre kerül sor. Az 1 fő dolgozónak végkielégítés jár, ami az önkormányzatnak nem várt kiadást 
fog jelenteni. Ehhez a kiadáshoz kapcsolódik, hogy a létszámcsökkentésekhez támogatást lehet igényelni. 
Pályázatszerűen kell benyújtanunk az államkincstár felé az igényünket, amit remélhetőleg pozitívan fognak 
elbírálni, és a kiadásainkhoz az állam hozzájárul. Ehhez szükséges egy testületi határozat, ami arról szól, hogy az 
álláshelyek megszüntetésre kerülnek, és a dolgozó továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség, és a testület 5 éven 
belül nem is állítja vissza ezt az álláshelyet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor be kell nyújtani a pályázatot! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatási igényt nyújtsunk be, és elfogadja az erről szóló, kiosztott 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

67/2014. (VII.24.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Tolmács-Bánk Óvoda 
Intézményi Társulás tagja, a Társulás fenntartásában működő Tolmács-Bánk Óvoda 
intézmény 2014. július 31. napjával történő jogutód nélküli megszűnéséhez, illetve az 
óvodai létszámkeret megszűnéséhez kapcsolódóan nyilatkozik, hogy a megszűnő 
(létszámcsökkentéssel érintett) álláshelyeken foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve 
munkavállaló részére megszakítás nélküli továbbfoglalkoztatására Tolmács Község 
Önkormányzat fenntartói körén belüli költségvetési szervnél, mint munkáltatónál nincs 
lehetőség. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervnél a létszám- és 
álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálva, a továbbfoglalkoztatásra nincs 
lehetőség.  
Tolmács-Bánk Óvoda létszáma: 9 fő, a létszámcsökkentést követő létszáma: 0 fő.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszűnt álláshelyeket 5 éven belül nem állítja 
vissza. 
A képviselő-testület, mint a Társulás székhely szerinti önkormányzata a 
létszámcsökkentéshez kapcsolódóan 1 főre vonatkozóan támogatás igénybevételére – az 
5/2014. (I.31.) BM rendelet alapján – támogatás iránti kérelmet nyújt be. Felhatalmazza 
a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


