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Yácegres Község Önkormán yzat kőzős
fenntartású intézményei 2018. évi
költségvetés elfogadása (Galgamácsa)

Vácegres Község Önkormány zat kőzős
fenntartás ű intézményei 2 0 1 8. évi
költségvetés elfogadása (Vácegres)
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Vácegres KÖzség
Készült: Galgamácsa Község Önkormányzat KépviselŐ-testÜletének és
önkormányzat Képviselő_testületének 2018. március 13-an 15:00 Órakor Galgamácsa
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Jelen vannak:

Galgamácsa részéről:
Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgarmester
Kovács Béla alpolgármester
MóríczMáté képviselő
Vácegres részéről:

Dudás Jánosné polgármester
Drenyovszky Lász|ő alpolgármester
Csanyi János képviselő
Berczeli Árpád képviselő
Dr. Somody Imre képviselő
Mo gyoró si Mátrta
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Meghívottak:

Medveczki Józ sefné váce gre s i p énzngyi bizottság kül s ő tag
Budai Tünde óvoda vezető
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Köszönti a megielent két telePtilés testÜleti tagul
jegYző
Külön köszöntötte Dudás Jánosnét Vácegres polgármesterét és Mogyorósi Márta
asszonyt. Megállapítja, hogy a testtilet hatánozatképes, mivel 9 fő kéPviselŐ megjelent,
Szavazásrabocsájtja a napirendet és megkéri a testület tagjait, hogy aki egyetért a naPirendi
p ontokkal az kézfelemelé s s e l j elezze. Me gállap ítj a, ho gy
Galgamácsa testülete: 4 igen,O nem, 0 tartózkodással egyhangúlag és

Vácegres testülete:

5 igen, 0 nem, 0

tartőzkodással egyhangúlag elfogadja

pontokat.

Napirendi pontok:

1. közös fenntartású intézményekköltségvetésének megtárgyalása

2.

Óvodai üryek megbeszélése

3.

Egyebek

a

naPirendi

Napirend tárgyalása:
1,

Közös

*

fenntartású intézményekköltségvetésének megtárgyalása

PénzÜgYi,
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Kérdezl hogy Vácegres KÖzség
sikerÜlt
összeférhetetlenséget és Vagyon-nyilatkozatokat KezelŐ Bizottságának
megtárgyalnia a költségvetést? Van-e további kérdésezzel kapcsolatban?

Rózsai piroska
Berczet Árpád képviselő: Válaszolja, hogy a felmerült kérdéseknagy részét

pénzügyi Bizottság a közös
segítségévelmegválaszoltuk. A pénzngyi beszámol ót a vácegresi
és
ezer forintos bérkiegészítést
hivata1 tekintetében elfogadja. Óvodával kapcsolatban a 600
helyettesítésköltségét szeretnénk tudni mit takar?

a kérdés
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Felkéri Budai Ti.inde óvoda vezetőt
megválaszolására.
asszisztens,
Budai Tünde óvodavezető: Elmondja, hogy Turcsán Krisztina pedagógiai
jelentések
munkaköri leírásában óvoda titkári feladatok is vannak, például a statisztika
elvégzése.

miért van
Berczelí Árpádképviselő: Kérdése,hogy mi itt a dajka helyettesítésre gondoltunk,
erre egyáltalán sziikség?

hogy 10 óra kell
Dudás Janosné Vácegres polgármestere: Elmondja, hogy arról van szó,
legyen a nyitva tartás, mert erre kapjuk az áIlami támogatást.
hogy ha
Budai Tiinde óvodavezető: Elmondja, hogy hagyjuk meg a lehetőséget a szülőknek,
nem érnek oda délutánig a gyermekért, ne legyen gond,

a
Drenyovszki László Vácegres alpolgármestere: Véleményeaz volt, hogy szükséges
jelenlegi helYzetet
költségcsökkentés, felesleges fenntartani olyat, amire nincs szükség. A
aktua|izáIni

ke

ll

ene, de me ghag W a a bővítés lehető

sé gét,

Berczelt Árpádképviselő: Kérdése, hogy a nyitvaíartási idő csökkentésével, lehet-e létszámot
csökkenteni?

Budai Tünde óvodavezeíő: yáIaszában elmondja, hogy nincs rá lehetőség a kÖznevelési
törvény szerint.

jÖnne át
Berczeli Árpád képviselő: Meglátása, hogy megoldás lehetne, ha Galgamácsáről
óvónő.

Budai Tünde óvodavezető: Yálaszában elmondja, hogy igen múködhet Így, de dajkára még
így sincs megoldás.

Berczet Árpád képviselő: Kéri jegyzőkönyvezni, hogy Vácegres
Galgamácsai óvónőkkel kéri megoldani.

a

helyettesítést a

hozzászőIás nem
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Mivel további kérdés,érdemi
majd Vácegres
történt ezek után felkéri a jelenlévőket, hogy aki egyetért, a Galgamácsa,
Község önkormany zatának 2018.évi közös fenntartású intézményekköltségvetésének
elfo gadásáv aI az kézfelemeléssel j elezze

:

Galgamácsa Község Önkormanyzat Kópviselő-testülete egyhangiúag,
tzrrtózko dás sal az alé.},bí határ ozatot hozta:

4

igen,

0

nem, 0

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntése értelmébenelfogadja
Galgamácsa Község Önkormanyzat és Vácegres

Község Önkormányzat közös

fenntartású

intézméty einek 20 1 8. évi költségvetését.

Hataridő:

Felelős:

azonnal
polgármester

szavazatí arány: egyhangú, eIlenszavazat nem volt

Vácegres Község önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag
tartőzko

dás

5

1gen,

0

nem,

0

sal az alábbi határ ozatot hozta:

2412018.(III.13.\sz.önkormányzatihatározat

Vácegres Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntése értelmébenelfogadja

Galgamácsa Község Önkormanyzat és Vácegres
Község Önkormányzat közös fenntartású
intézményeinek 20 1 8. évi költségvetését.

Hattíridő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány;egyhangú,elkenszavazatnemvolt

2, Óvodai ügyek megbeszélése

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Megköszöni Budai Tündének a Galgamácsai
Egységes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjének, hogy kérdéseikmegvá|aszolásával
segítette a testület munkáját, lényegébenaz előző napirendi pont tárgyalása folYamán
megbeszélésrekerültek az ővodai ügyek is.

Budai Tünde 15:30 órakor elhagyta a termet.

4

4.

Egyebek

jelenlévőket arról, hogy közös
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Tájékoztatja a
hulladékgytíjtésvan tervben a két település közötti

Csányi János képviselő: Javasolja vadkamerák

útszakaszon.

éS tiltó

táblak kihelyezését.

nem hangzott eI,
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere : Mivel több kérdéséshozzászÓlás
bezárta.
megköszönte a Képviselő-testiiletek munkáját és az ülést 15:40 Órakkor
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