JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án, 17 órakor a
Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt, rendkívüli ülésén.
Határozat száma
80/2015. (V.20.)
81/2015. (V.20.)

Tárgya
Bükkszéki lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók utazási
támogatása
Óvodavezetői pályázatok elbírálására szakmai bizottság
létrehozása
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent : Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Bükkszéki lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók utazási támogatása.
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester
2. Óvodavezetői pályázatok elbírálására szakmai bizottság létrehozása.
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait, megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 fővel
határozatképes. Kóti László alpolgármester és Kovács Dániel képviselő jelezték távolmaradásukat.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerint a napirendi pontok tárgyalását.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Panyik Anita aljegyző elfogadását, kérem, aki
ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta
jegyzőkönyvvezetőnek Panyik Anitát.
1. napirendi pont: Bükkszéki lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók utazási
támogatása
Zagyva Ferencné: A települési támogatásokról szóló rendeletünkben nevesítésre került a korábban
már alkalmazott támogatási forma, amely a bükkszéki lakóhellyel rendelkező általános iskolai
tanulók részére hivatalból nyújtott utazási támogatásra vonatkozik. A tavalyihoz hasonlóan 10
hónapra, havi 2.200 forint/tanuló összeggel terveztünk a 2015. évi költségvetésünkben. Az előzetes
egyeztetéseknek és döntésnek megfelelően javaslom a támogatást megállapítását.
További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési
támogatásról szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének 23. § (2) bekezdés a)
pontja alapján kivételes méltányossági jogkörében eljárva hivatalból települési támogatást
állapít meg a bükkszéki lakóhellyel rendelkező általános iskolás tanulók iskoláztatási
költségeinek támogatására, utazási költségeik enyhítésére.
2. A Képviselő-testület a települési támogatást 2.200 Ft/tanuló/hó azaz kettőezer-kettőszáz
forint/tanuló/hó összegben állapítja meg, melyet 2015. január 1-jétől kezdődően -a
szorgalmi időszak 10 hónapjára- havonta, a tárgyhót követő 5. napig folyósít a tanuló
gondviselője által megadott számlaszámra.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy keresse meg a közös hivatal igazgatási
előadóját a támogatható gyermekek népesség-nyilvántartásból történő lekérdezése ügyében,
és a támogatható gyermekek névsorát a következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 3 fő vett részt, melyből 3 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
80/2015. (V.20.) önkormányzati határozat:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési
támogatásról szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének 23. § (2) bekezdés a)
pontja alapján kivételes méltányossági jogkörében eljárva hivatalból települési támogatást
állapít meg a bükkszéki lakóhellyel rendelkező általános iskolás tanulók iskoláztatási
költségeinek támogatására, utazási költségeik enyhítésére.
2. A Képviselő-testület a települési támogatást 2.200 Ft/tanuló/hó azaz kettőezer-kettőszáz
forint/tanuló/hó összegben állapítja meg, melyet 2015. január 1-jétől kezdődően -a
szorgalmi időszak 10 hónapjára- havonta, a tárgyhót követő 5. napig folyósít a tanuló
gondviselője által megadott számlaszámra.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy keresse meg a közös hivatal igazgatási
előadóját a támogatható gyermekek népesség-nyilvántartásból történő lekérdezése ügyében,
és a támogatható gyermekek névsorát a következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont: Óvodavezetői pályázatok elbírálására szakmai bizottság létrehozása
Zagyva Ferencné: A 2015. május 14-én elfogadott óvodavezetői pályázat megjelent, a pályázatok
elbírálására 3 tagú bizottságot kell létrehozni. Kérem a tagokra vonatkozó javaslatokat.
A képviselő-testület a bizottság tagjainak javasolta Zagyva Ferencnét, Vígh Lászlónét és Zagyva
Lászlónét.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői munkakörre kiírt magasabb vezetői pályázatának elbírálásában közreműködő
szakmai bizottságot létrehozza az alábbi tagokkal:
-

Zagyva Ferencné polgármester (óvodapedagógus)
Vígh Lászlóné jegyző
Zagyva Lászlóné gyógypedagógiai asszisztens, dajka

Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 3 fő vett részt, melyből 3 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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81/2015. (V.20.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői munkakörre kiírt magasabb vezetői pályázatának elbírálásában közreműködő
szakmai bizottságot létrehozza az alábbi tagokkal:
-

Zagyva Ferencné polgármester (óvodapedagógus)
Vígh Lászlóné jegyző
Zagyva Lászlóné gyógypedagógiai asszisztens, dajka

Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Panyik Anita
aljegyző
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