Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
8066
Pusztavám,
Kossuth
Lajos u. 64-66.

JEGYZŐKÖNYV
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 16.
napján (pénteken) 8.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

HATÁROZATOK:
10/2018. (II.16.)
11/2018.(II.16.)
12/2018.(II.16.)

A napirendi pontokról
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvodabölcsőde 2018. évi költségvetésének tervezetéről
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének tervezetéről
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JEGYZŐKÖNYV
amely felvételre került 2018. február 16-án, pénteken 8.00 órakor a Német Nemzetiségi
Önkormányzat nyílt testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helysége: 8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 6466.
Jelen vannak:
Gerlinger Tibor
Krebsz Ferencné
Stettner Attila

PNNÖ elnök
PNNÖ képviselő
PNNÖ képviselő

Dr. Hanák Mária
Unger Vicky

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívott:
Brücklné Staudt Mónika
Varga Éva

Pusztavámi Szivárvány Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde vezetője
Pusztavámi Szivárvány Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde gazdasági vezetője

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy 3 képviselő jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívó szerinti tartalommal, továbbá javasolja, hogy
az első két napirendi pontot cserélje meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (II.16.) számú határozata
A napirendi pontokról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 16.
napján megtartott képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pontok:
1./Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előterjesztése
Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva gazdálkodási előadó
2./Pusztavámi Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi költségvetésének
előterjesztése
Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Brücklné Staudt Mónika intézményvezető
3./Egyebek
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Napirendi pontok:
1) Pusztavámi Szivárvány Óvoda és
költségvetésének előterjesztése

Egységes

Óvoda-Bölcsőde 2018. évi

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Óvoda költségvetési
tervezetében a tartalékba állított 8.628.603 forintra azért van szüksége az óvodának, mivel
szeptembertől lecsökken a gyereklétszám, ezzel együtt a finanszírozási oldal is.
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző
évekhez hasonlóan tervezte a költségvetést. Egy fontos plusz kérése lenne, hogy az óvodai
udvari játékokra szükséges fordítani az idei évben keretet, mivel nagyon rászorulnak a
felújításra.
Varga Éva gazdálkodási előadó: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a nagy tartalék egyik
oka az is, hogy a két Önkormányzat még nem állapodott meg az óvoda rezsiköltségeinek a
megosztásáról, így azzal nem számolhatott. Megállapodást, vagyonkezelési szerződést kell
kötnie a két önkormányzatnak. Nem lett beállítva a költségvetésbe rezsiköltség. Viszont a
megkötendő szerződés alapján az még előfordulhat, ill. kihangsúlyozza, hogy szeptembertől
kevesebb lesz a gyereklétszám.
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy fontos
utánajárni annak, hogy milyen formában tud majd működni a bölcsőde, mert egységes óvodabölcsődeként jogszabály alapján már nem működhetnek. Kérdésként merül fel, hogy önállóan
működhet-e a mini bölcsőde.
Stettner Attila képviselő: Azt gondolja, hogy az volna a jó, ha továbbra is az óvodához
tartozhatna a bölcsőde.
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ő, mint
óvodavezető szívesen vállalná a bölcsőde vezetését.
Varga Éva gazdálkodási előadó: Tájékoztatja a képviselőket az óvoda finanszírozási
oldaláról. Nyolc hónapig 94 gyereke van az intézménynek, a maradék 4 hónapban 70 gyereke
lesz. Ez alapján lesz a finanszírozás is.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idei évben várhatóan
ismét lehet pályázni a működési költségekre.
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy nagy az
óvónőhiány, és a csökkenő gyereklétszám ellenére, az óvoda 2 fő óvodapedagógust szeretne
felvenni. Az óvodának 2 fő pedagógiai asszisztense ez év júniusában elvégzi az óvónőképzőt.
Júniusban lesz diplomájuk. Őket mindenféleképpen fel szeretné venni óvónőként.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Kérdezi, hogy van –e lehetőség az óvoda költségvetésében
arra, hogy elkülönítsenek egy keretösszeget az óvodai játékokra?
Varga Éva gazdálkodási előadó: Nem tud érdemi választ adni erre a kérdésre, amíg a két
önkormányzat nem állapodik meg, mivel nem tudja, milyen egyéb működési költséggel kell
még számolnia.
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Stettner Attila képviselő: Azt kérdezi, hogy honnan van ennyi pénzmaradványa az
óvodának. Ha van, akkor miért kér az óvoda az ónkormányzattól. Ne kérjen az
ónkormányzattól. Nyomatékosan kéri Gerlinger Tibor elnök urat, hogy üljön le a
polgármester úrral. állapodjanak meg. Az óvodát működtetni kell. Lehetne akár
önkormányzati fenntartású is.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy beszélt polgármester úrral,
de nem született érdemi döntés. A tartalékot meg szeretné tartani, mert szükség lesz rá
szeptembertől.
Stettner Attila képviselő: Felveti, hogy a nagy önkormányzat éves szinten 8 – 10 millióval
támogatta az óvodát, így lehet az óvodának ennyi pénzmaradványa, amit az idei évben
tartalékba lehet beállítani.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Az óvoda normatív támogatásként gyerekenként 40.000,- Ft
többlettámogatás is kapott.
Szeretné az óvoda fűtési rendszerét felújítani és különválasztani a konyhától, hogy tisztább
legyen a kép.
Dr. Hanák Mária jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mivel az épület a
települési önkormányzat tulajdona a fűtéskorszerűsítéshez hozzájárulást kell kérni.
Krebsz Ferencné képviselő: Leszögezi, hogy az elnöknek le kell ülnie a polgármester úrral.
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy azért maradt
ekkora összegű pénzmaradvány a tavalyi évben, mert takarékosan gazdálkodott az óvoda. El
lehetett volna költeni ezt az összeget, de az óvoda takarékoskodott. Ha ez probléma és az a
cél, hogy ne maradjon maradvány, akkor el tudják költeni.
Stettner Attila képviselő: Kijelenti, hogy nem azt mondta, hogy el kell költeni az összes
pénzt, de egész évben azt hallotta, hogy nincs pénze az óvodának.
Varga Éva gazdálkodási előadó: A rezsiköltséget nem tudja kigazdálkodni az óvoda.
Egyébként az óvoda soha nem mondott olyat, hogy nincsen pénze.
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Igen jól működik az óvoda, jobban működik, mint a
kistérségi fenntartás alatt.
Krebsz Ferencné képviselő: Tájékoztatást kér arról, hogy a bevételi oldalon már a kisebb
bevétellel- lett-e számolva.
Varga Éva gazdálkodási előadó: Megválaszolja a kérdést, azzal, hogy: Igen. Az év elején
nagyságrendileg 6,5 millió forintos havi finanszírozási bevétellel lett számolva, majd
szeptembertől 4 millió forintos bevétellel.
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Kéri a képviselőket, hogy fordítsanak keretet az
óvoda udvari játékokra. Baj van a játékokkal, legalább annyira fontosak, mint az óvoda rezsi
költsége.
Krebsz Ferencné képviselő: Felveti, hogy amíg nem látja tisztán a bevételi oldalt, illetve
nincsen megállapodás a két önkormányzat között, addig nem lehet felelősséggel dönteni
udvari játékokról. Fontos, hogy tárgyaljon a két önkormányzat.
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Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Hivatalos írásbeli tájékoztatót kér arról, hogy a
gazdálkodási feladatokat már az önkormányzat látja el az óvoda tekintetében. Szóban
természetesen már lett tájékoztatva a változásokról, viszont írásbeli tájékoztatást még nem
kapott arról, hogy kihez, milyen kérdésekkel lehet a jövőben fordulni.
Gerlinger Tibor elnök: Megkéri a jegyzőt, hogy írásban tájékoztassa az óvodavezetőt arról,
hogy milyen lesz a feladatelosztás a jövőben.
Javasolja, hogy a képviselő testület fogadja el a Pusztavámi Szivárvány óvoda Egységes
óvoda-bölcsőde költségvetés tervezetét.
A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (II.16.) számú határozata
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetésének
tervezetéről
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetésének
tervezetéről szóló előterjesztést. Javasolja a hozzászólások figyelembe vételével elkészíteni a
költségvetés végleges tartalmát és azt a képviselő-testület elé terjeszteni.
2) Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előterjesztése
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Előterjeszti a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018-as évi költségvetését.
Hozzászólás nem volt, így az Elnök Úr szavazásra teszi fel az önkormányzat költségvetéséről
szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (II.16.) számú határozata
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetéről
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztést. Javasolja a
hozzászólások figyelembe vételével elkészíteni a költségvetés végleges tartalmát és azt a
képviselő-testület elé terjeszteni.
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3) Egyebek
3A)
Brücklné Staudt Mónika óvodavezető: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda a nyári
leállását 018.június 25 és 2018.július 22 közötti időszakra tervezi. Ez összefüggésben van a
felújítási munkálatokkal is.
3B)
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az általános iskola német
nyelvi munkaközösségétől érkezett egy kérelem, amelyben megkérik az NNÖ képviselőtestületét, hogy a 2018. májusában megrendezésre kerülő osztrák nyelvtanulási tábort, illetve
a nyáron megrendezésre kerülő német nyelvi tábort támogassák.
Krebsz Ferencné képviselő: Felveti, hogy amíg nem tudja a képviselőtestület a feladat alapú
támogatás összeget, addig nem lehet dönteni támogatásokról. Továbbá azt javasolja, hogy
erre a kérdésre a költségvetés tárgyalása után térjenek vissza, amikor már tudni fogja a
PNNÖ, hogy milyen feladatalapú támogatással számolhat.
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Javasolja, hogy mivel pályázati forrással számolhat az idén
a nemzetiségi önkormányzat, ezért 127.000,- Forint összegben szállítási költséget vállaljon át
az önkormányzat. Továbbá azt javasolja, hogy a további támogatási kérelemre a feladat alapú
támogatás összegének ismeretében térjenek vissza.
3C)
Stettner Attila képviselő: Tolmácsolja Lisztmayer János polgármester köszönetét a Német
Nemzetiségi Önkormányzat felé a kitelepítési ünnepség megszervezésében nyújtott fizikai és
anyagi segítségért, hozzájárulásért. Sikeres volt a rendezvény.
3D)
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az 101 regisztrált
választópolgár van a nemzetiségi listára.

Több tárgy nem lévén Gerlinger Tibor PNNÖ elnök megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta.

Kmf.

Gerlinger Tibor
PNNÖ elnök

dr. Hanák Mária
jegyző

Stettner Attila
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
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