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Az iil6s hel)re: P6pasalamon

-

Polgrirmesteri Hivatal

Az i.il6s tipusa: rendes
Jelen vannak:

A.) K6pviselo-testiilet taqiai: T6th Frigyes polg6rmester, Nepusz Ndndor alpolg6rmester
Horv6th Ferenc, Florv6th Ferencn6, Kiss J6zsefn6 k6pviselok.
B.) Tan6cskoz6si i oegal r6sztvev6k:
- Kov6cs Erika jegyzT

A lakoss6g rdszdrol megjelent: - fo.
T6th Frigyes polgdrmester kciszcinti a megjelenteket. A jelenl6ti iv alapjan meg6llapitja, hogy
testiilet tagjai valamennyien me$elentek.

a

Javaslatot tesz a meghiv6ban szereplo napirendi pontok megtrlrgyal6s6ra.

NAPIREND:

Tdrgy:

El6ad6:

szerv

T6th Frigyes
polgarmester

2.) Az 6vodai nevel6si feladatok elldt6sdral6trehozott
kolts6gvetdsi szerv vezetoj1nek megbiz6s a

r6th Frigyes

1.) Ovodai nevel6si feladatok ellfitilsarurij kcilts6gvet6si

alapitdsa

polgilrmester

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testtilete az elote{eszt6s alapjrln, a napirendre tett javaslatot
elfogadja, 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil meghozza a k<jvetkez t5 hat6rozat6t:

P

5pas al

amon Onkorm6nyzati Te sttilet hat 6r ozata:

P6pasalamon Onkormdnyzati Testtilete elfogadja az eloterjeszt6sben szereplo napirendi pontok me gtttr gy al6s6t.

NAPIREND TARGYATASE:
1.)Napirend:Azovodainevel6sifeladatokell6t6siirarijkolts6gvet6siszervalapitdsa
E I 6 a d 6: T6th Frigyes polg6rmester
( ir6sos eloterjeszt6s)

T6th Frigyes polg6rmester el6terjeszt6sdben elmondja, hogy mindenki el6tt ismert a k6pvisel6-testi.ilet dont6se, mely szerint P6pasalamon Kdzs6g Onkorm6nyzata20lT.jrilius 1-tol kildp
az ovoda fenntarl6 tarsul6sb6l 6s az 6vodai nevelds feladatait ezen id6pontt6l kezdod6en irj
kolts6gvet6si szerv l6trehoz6sa itjhnl6tja el. A k6pvisel6k azuj intezm6ny alapit6 okirat terv

ezet1t kezhez kapt6k, 6ttanulm 6ny

K6ri

a

o

zhattilk a b enne fo gl altakat.

k6pviseloket, hogy tegy6k meg javaslataikat.

Hozzdsz6l6sok:
Horv6th Ferenc k6pviselo javasolja az alapit6 okirat tervezet elfogad6sdt.
Tcibb hozzhsz6lis nem l6vdn T6th Frigyes polg6rmester szavazdsrakdri a k6pviselo-testiilet

tagjait.
P6pasalamon Onkormhnyzati Testiilete az eloterjesztes alapjfn, 5 igen szavazatlal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lktil mes.hozza a kovetkez6 hatitrozati+t:

Pripasalamon Onkormfinyzati Testiilete az ovodaineveldsi feladatok eIl6t6s6rauj
kiilts6gvetdsi szervet alapit - az alapito okiratot az ehattrozat melldklete szerinti
tartalommal j 6v6hagyj a.

K6ri a tiszts6gviseloket, hogy a kolts6gvetesi szerv tdrzskonyvi nyilv6ntart6sba
v6tel6r6l gondo skodj anak.
Hat6rid6: Azonnal.
Felel6s: T6th Frigyes polg6rmester
Kov6cs Erika jegyzT

+

2.)Napirend
*?.",H3,ftiff:n;*ladatok

ettittlsdraldtrehozott koltsdgvet6si szerv

E I o a d 6: T6th Frigyes polgarmester
( Sz6beli el6terjeszt6s)

T6th Frigyes polg6rmester eloterjeszt6sdben elmondja, hogy a Magyar Allamkincsthr az ij
kcilts6gvet6si szervet az alapito k6relm6re bejegyzi a t6rzskdnyvi nyilv6ntartdsba. Abejegyzlsi kdrelemhez csatolni kell a vezetoi megbiz6st is. Vezeto hifunyfban a torzskonyvi bejegyz6s

nem teljesitheto. A pedag6gusok el6meneteli rendszerdrol 6s a kozalkalmazottak jog6ll6sdr6l
sz6l6 1992. 6vi XXXIII. tiirv6ny kdzneveldsi int6zm6nyekben tcirt6n6 v6grehajt6s6r6l s2616
32612013, Korm. rendelet 24, S. (2) bekezddse 6rtelm6ben: ,,Uj k<jznevel6si int6zm6ny vagy
szervezeti 6s szakmai tekintetben on61l6 intdzmdnyegys6g, tagintdzmdny kialakit6sakor nyilv6nos pfiySzat kiirdsa n6lkiil, szervezdsi feladatok ell6t6sara sz6l6 vezetoi megbizds adhat6. A
megbizhs legfeljebb a tev6kenysdg megkezdds6t krjvet6 6vre sz6lhat."
Erre hivatkoz6ssal javasolja, hogy az 6vodavezetoi feladatok ell6t6sdval a kdpvisel6-testiilet a
jelenlegi tagintezmeny-vezetlt Gerh6nne Korpics Bernadett bizzameg 1 6v id6tartamra.

Elmondja, hogy az intezmenyvezet6 illetm6nye a garant6lt illetm6nyb6l 6s a p6tl6kokb6l tev6dik cissze:
Az rntlzmenyvezeto illetmdnyal ap szSmitits6nak vetitdsi aIapja 2017 , dvben 1 0 1 .5 00, - Ft.
Az illetm6nyalap alapfokozat eset6n a vetit6si alap 17 4,5 Yo-a, - ami osszes en 177 .1 I 8-Ft.
Ez az cisszeg valamennyi pedag6gust megilleti. A pedag6gus fokozathoztartoz6 garantdlt illetm6ny az illetmdnyalap szSzal6k6ban keri.il meg6llapit6sra a mindenkori pedag6gus b6rt6bla
alapjdn.
Az rntezmenyvezet6i p6tl6kot az illetmdnyalap szdzal6kdban kell meghatdrozni, aminek az
als6 hat6ra 40 yo, fels6 hat6ra 80 %. Pdpasalamon telepiil6sen valamennyi pedag6gust megilleti a neh6z ktirtilm6nyek kozcjtt v6gzett munk66rt j6r6 p6tldk is, amelynek als6 hatfua az iIletm6nyalap l0 Yo-a, felso hat6ra az illetm6nyalap 30 o/o-a. A I77.1I8,- Ft-nak a 40 o/o-a
70.847,- Ft, a 10 Yo-a 17.712,-Ft.
A p6tl6k m6rtdkdt a munk6ltat6 jogosult meghattrozni. Javasolja, hogy a p6tl6kok m6rt6ke a
minimum o/o-ban kertiljon megilllapitasra, tehdt azintezmlnyvezetoip6tl6k azilletmenyalap
40 oA,- |ban, anehez k<irtilm6nyek kozcitt tortdn6 munkavdgzds6rt j616 p6tl6k az illetmdnyalap
I0 o/o-itban kertilj on meg6llapit6sra.

K6ri

a k6pviseloket, hogy tegy6k meg javasl ataikat,hozzhszolftsaikat.

Hozzdszol6sok:
Toth Frigyes polg6rmester elmondja, hogy Gerharn6 Korpics Bernadett nem k6rte avezetot
me gb izhsa z6rt i.il 6 s en to rt6no tftr gy aI6s 6t.
Horv6th Ferencnd k6pvisel6 asszony egyet6rt a javaslattal.
Tobbhozz6sz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazilsrakdri a k6pviselo-testiilet
tagjait.
P6pasalamon Onkormdnyzati Testiilete az el6terjesztds alapjfn, 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tartozko d6s nd lki.il me shozza a kcivetkez o hatitr o zatht:

P6pasalamon Onkorminyzati Testiilete

a pedag6gusok elomeneteli rendszerdr6l
6s a kdzalkalmazottakjog6ll6srir6l sz6l6 1992.6vi XXXIII. tiirv6ny kcjzneveldsi
int6zm6nyekben tort6n6 v6grehajt6s6r6l szol6 32612013. Korm, rendelet 24. S. Q)
bekezddsdben foglaltakra tekintettel a P6pasalamoni Margar6ta Ovoda 6vodavezetoi feladatainak ellStSs6val - nyilv6nos p6ly6zat kiir6sa nelkiil - Gerh6rtnd Korpics
Bernadett ov6n6t bizza meg
A vezetoi megbizils hatdrozott id(5re 2017. j ulius 1 . napj 6t6l 20 I g. jrilius | . napjdig
1 6v id6tartanra sz6l.
P6pasalamon Onkorm inyzati Testiilete az intdzmdnyvezetoi p6tl6k mlrteket az rlletm6nyalap 40 Yo-a, azaz 70.847 , - Ftlh6 <isszegben, a neh6z kdrtilm6nyek kozott
v{gzett munk66rt j6r6 p6tl6k mdrtdkdt az illetmdnyalap 10 Yo-a, azaz
17.7I2,- Ft/h6 dsszegben rillapitja meg.

K6ri a tisztsdgvisel6ket, hogy a dont6sr6l az drdekelteket 6rtesitse.
Hat6rid6: Azonnal.
Felel6s: T6th Frigyes polgfrmester
Kov6cs Erika jegyzii
T6th Frigyes polg6rmester megkerdezi, hogy kinek van kdz6rdekri bejelentdse,hozzirszolilsa,
vagy kdrddse

?

Mivel kdzdrdekri hozzdsz6l6s nem volt, T6th Frigyes polg6rmester megkriszoni a jelenl6voknek az aktiv kozremtikdd6st. Ezt k<jvet6en a k6pvisel6-testiilet nyilv6nos iilds6t 19 6ra 25
perckor bez6rja.

k. m. f,

Kov6cs Erika
jegyzo

