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Az ülés helye: A Polgármesteri Hiva tal tárgyalőterme
Jelen vannak: Vajda László polgármester,
Aleksza Pál
Benda Ferenc,

kander zoltán
Meleg Barnabás
Rácz Tibor
Soós Zsolt képviselőtestületi tagok

,

Bertók József jegyző
Meleg Gábor alpolgármester
Orosz Anikó óvodapedagógus
Grenczemé Szaniszló Szilvia óvodavezető - helyettes
J ----*
Kapocska Csilla óvodapedagógus
Hd.l zita élelmezésvezető
Czaga Tamás Kulturális és sport Bizottság
tagja
Aszalósné Horváth Enikó hénigondoző
Kander Lajos Pénzruyi Bizottúg tagja
Dr. Kovács Attila háziorvos
Tőkésné Nagy rtáir<O köztisztviselő

Yuj9u Létsz!ÓPolgármester köszönti a,megjelenteket. Megállapítjp, r,og] a Képviselőtesttilet
haíározatkéPes, mivel a 7 fő kópviselőteítit"ti
t"gÜoi-ir"
á, ]rie,,"i,,]r*gi.r"nt.
9 --

megnyida.

Az

ülést

A naPirendi Pontokat a képviselő testület iqen
egyhangu szavafattia,lelfogadta.
I
A Polgármester felkéri Aleksza Pált, és soos
Zsolt"te|viÍ.rot.,

",*],dÖ

hitelesítésére,
melyet a képviselő - testület hatfuoz|athozatalane*u
etÁgadott.
A jegyzőkönyv vezetésévelmegbizzaTőkésné
Nagy ndrkiil;;satvir;eto{, melyet a képviselő
- testü l et határ o zat ho zata!a nél ktil el fo gado tt.

A napirend tárgvalása:
E]óg1!o :jlgJ da

l-ászló

poi@-

Hivatalos fonásból dokumentumokat

meghgz4lal?

nem kaptunk. Az1, amit a konnány,
illetve a
Magyarországi Operatív Bizottság felrakott
a honlapra, azokat töltöttiik le l]bben
különböző

állásfoglalások találhatóak. Ami rninket leginkább ér.tnt, az az Óvc,da
nrűködése. Az Iskola a
Klik-hez tartozik, de.nem tudjuk teljesen külön kezelni a dolgot, hislzen l<özös
a konyhánk. Az
országos állásfoglalás alapján az Önkorm ányzatok helyben dönl.hetnek
az óvodák nyitva
tartásáról, Az Óvodás koru gyermekeknek is otthon iellene mieradni,
felügyeletüket kis
csoPortban, a szÜlők, és a szomszédok bevonásával javasolják
megoldaái. roüürete javaslat
van, Hozzátette, hogy az iskolákban, és az óvodákbun is leh.tőségeiketl
biztosítani azoknak a
gYermekeknek a fogadására, akiknek elhelyezésükről a szüleik
Únr tudnak gondoskodni. De
ezeket Próbáljuk minél kisebb csoportokban megoldani, és elkültinítvJ
egymástól, A
gYermekétkeztetést az azt igénylőknek biztosíthatják az önkormán;
tzatok, cle foús, hogy ne
használják tÖmegesen a gyerekek az iskola étkezójét. Tehát ebben
a fornrában nekünk rdöntést
kell hoznunk. Végig bÖngésztem az egész Magyar Közlönyt, és van benne még
egy ránk
nézve fontos bekezdés. A gyermekétkeztétésbiztosítása az adott településen
intézménYtíPustólfiiggetlenül önkormányzati feladat. A fozésre jelenle11
is használt konyhák
továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem
történhet az oktatási *
nevelési éPÜletben. Ezért azon gyennekek számára, akiknél ez indokolt.
a helyben lehetséges
legoPtirnálisabb rnódon kell biztosítani az étkezéslehetőségét, például
tiszaiússat.
A rendkívÜli kormányzati intézkedésekre szolgáló iartaiet<o1,:bot történó előirányzat
átcsoPortositására lesz szÜkség, tehát valószínű, ho§y ezek a dolgojk
fogják az önkorm ányzat
számára később biztosítani azokat a kradásokat, amelyek most hirtel.r,
rot fognak ,n..,ini.
Nem tudjuk még, hogY mennyi kiadás fog felmerülni, és mivel kapr:solatban,
de még azt sem
tudjuk, hogY ezt h_ogrln könyveljük majd, vagy hová számlir,zuk
En'ebben is majd
állásfoglalást fogok kérni. ValószínÚ, hogyáz'Óvű e. Konyha számérafogunk
számláztatni
az ily enj ellegű kiadásokat.
A kormánYrendeletnek fontos bekezdése, mely szerint a bölcsődei ellátást végző intézmény,
valamint az Ővoda elhelyezkedése szerinti települési önkormárryzat polgármestere _
a
fovárosban a fovárosi - kenileti polgármest..
u bölcsődei es ovoaai ellátást végző
intézménYek esetében rendkívÜli szünetet rendelhet el. A polgármester
a szünet elrendeléséről
soron kívül tájékoztatja az Emberi Erőforrások Minisztériumát.
Mindenre vonatkozóan kÜldtek információt, például ha a településünkön betegségre
kerül sor,
akkor milYen módon kell őt táppénzre venni, de valószínű, hógy a Dokto,r
úr lne nitön is fog
értesítéstkapni,
Ezek az elóttÜnk álló feladatok. Településünk sem kerülhette el, Jelerrxeg egy
személy van
karanténban, aki olasz országból tért haza, kamionsofor. Erinten az: önkoin
{nyzat is, hiszen
az egYik dolgozónknak a férje szintén, mint kamionsofor olasz országból tért haza a hét
végén,és már vele is kÖzölte a jegyző úr, hogy nem jöhet be dolgrrzni
áaalg, míg a helyzeí
valamilYen szinten nem rendeződik. Reméljük, hogy el tudjul kenülni
i f".tőrért, és
megkérek mindenkit, hogy addig is a legnagyobb .iáktuda.u szorint járjon
el, próbáljuk
egymást segítve ezt a feladatot leküzdeni.
Kérem, hogY vitassuk meg a dÖntést az ővodával kapcsolatban. Óvoda bezárásáről
döntsünk,
vagY részlegesbezérásról, esetleg szűkebb csoportok elhelyezésérő,l,
és ha bármilyen döntés
szÜletik, akkor a további feladatokat hogyan tudjuk megoldani. Az:, étkezéssel
kaicsolatban

már telefonon érdeklődtem az élelmezésvezetőtől, u[i azt mondta, hogy a jövő
heti
megrendelés végig le van adva, tehát az étkezésbiztosított. Az idősekrtek
természetesen ki
kell hordanunk az ebédet folyarnatosan, hasonló módon, de ezekről is döntést
kell hoznunk.

Megkérem az Ővoda vezetőjét, hogy tájékoztassanak anól, hogy me,lyik lenne
a legideálisabb
megoldás.

Orosz Anikó Óvodapedaeógus: Elmondja, hogy tájékozódott a vírussal kapcsolatosan
megjelent kormányrendeletekben. Azt javasolja, hogy az óvodáb,an rnindenképp tartsanak
ÜgYeletet azon gyeímekek számára, akiknek a szülei végképpnem tudják őkei elhelyezni.

Természetesen kérlük meg a szülőket, hogy aki meg tudja oldani az ez,iel a lehetőséggel ne
éljen, de aki dolgozik, annak mindenképp biztosítani kell az ellátást. Javasolja a fokozóttabb
higiéniai előírások betartását. Ugyanúgy a konyhán is a szárjmaszk, gumikesztyti és
fertőtlenítő szer használata mindenkire nézve kötelező, illetve a többszöri Élmosás, ill.tu.
takadtás. Az étkezésta gyermek számára mindenképp biztosítani kell, ugyanis az a
taPasztalat, hogy van olyan gyerek, aki akkor eszik, ha az iskolaban vagy az óvodában van. A
szÜlőnek kellene eljönni a konyhéra az ebédért.Saját ételhordóval, esetleg egyszer
használatos ételhordó dobozza| tudnánk csökkenteni a fertőzés kockázalát.
Vajda László polgármester megkéri Dr. Kovács Attilát, hogy mondja el erről a véleményét.

Dr. Kovács Attila háziorvos: Ez nagyon jó ötlet, csak drága. A járvány sokáig elhúzódhat.
Mele8 Gábor alpoleármester: Hány ételadagot kell kiosztani egy nap?

Hell Zita élelmezésvezető : 197 fő iskolás, és l00 körül van az óvodlisok szána,
vajda László polgármester: Ennyi ételhordót nem tudunk finanszírozni.

Melee Gábor

alpolgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy a környező
Önkormanyzatoknál mindenki bezárta az ővodát, egy két hétig ügyeletet Úiztosítanak, uddig
kell a szÜlőknek rendezni a dolgaikat. Etkezést a környező-önkormányzatok biztosítanak
bejelentkezéses alapon. Megadtak egy telefonszámot, ahol a szülő jelezhóti, hogy igényt tart
gYermeke étkeztetésére.Mindenütt úgy történik az ételosztás, ho61y épületből Éabad-téne,
kifelé.
Mennyire reális annak az esélye, hogy ha az óvodát tovább üzemeltetjtik, csak megkérjük a
szÜlőket, hogY ne hozzák a gyerekeket, hogy ott valami járvány kiaiakulhat, tekintetiel az
óvoda etnikai összetételére, és a higiéniai előírások betartására?
Dr. Kovács Attila háziorvos: Az óvoda bezárása mindenképp csökkenti a veszélyt.

Benda Ferenc képviselő: egy hetet kellene adni a szülőknek, hogy el tudják rendezni
gyermekek elhelyezését, addig ügyeletet tartani, aztán szükségesnek látjabezámi az ővodát.

a

Vajda László polgármester: ahozzászólásokból megállapítja, hogy rnindenki arra céloz, hogy
a megelőzés érdekében zárjllk be az óvodát. Kérdés,hogy egy hótre., vagy két hétre szóljon ez
az intézkedés?
Meleg Gábor alpoleármester: javasolja, hogy az óvoda bezárásahatá,rozatlan ideig tartson.
Vajda LászlÓ poleármester megkéri a képviselő
bezárásáről

-

testület tagjait, hclgy szavazzanak

A KéPviselő - testÜlet 7 igen, egyhangú szavazattal
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a következ ő hatiirozatot hozta:

az

ővod,a

határozata

óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

A Képviselő - testület

Az élet és vagyonbiztonságot

veszélyeztető törqegels rnegbetegedést okozó
humanjárvány megelózése, illetve következményeirpek elfirádtása, a magyar
állampolgárok egészségénekés életénekmegóvása érdpkébenelrendelt vészhelyzet
során teendő intézkedésekről szőlő 4512020 (III.14.) Korrp. r,3ndelet 2.
§-a alapjána

Tiszaeszlár község közigazgatási teniletén működó óvoPai ell{tást végző íntézmény
esetén 2020. március 16.- átől (hétfőtől) visszavonásig re$dkívüli szünetet rendel el.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében:
1. A Tiszaeszlári Óvoda és Konyha a rendkívüli szünet időszaka alatt azon

2,

gyermekek kiscsoportos napközbeni felügyeletét bidtosítja 2O2O. március 16. és
2020. március 20. a között, akik elhelyezésóről a szülők nem tudnak
gondoskodni.
Az intézményvezető a gyermekétkeztetés hatékony $s gazd6sá8os megszervezése
érdekébensoron kívül mérje fel azon gyermekek szár{rát, akik 2020. március 16. és
2020. március 20. - a között igénybe veszik az intézrr!énl,i ellírtást.

Határidő: azonnal
: Vaj da Lászlő polgármester
Grenczerné Szaniszló Szilvia óvodavezető - helyettes

Felelős

Vajda László poleármester: A következő |ényeges kérdés,melyberr határoznunk kell, az az,
hogy az élelmezést hogyan tudjuk megoldani?
Felkéri az élelmezésvezetőt, hogy mondja el véleményét.
Hell Zita élelmezésvezető: Az étlapon mindenképp változtatni kpll, ahlroz, hogy a konyhások
átcsoportosításra kerülhessenek. szükség lenne legalább 3 em$ene, aki csak mosogat. Ha
saját ételhordót hoz a szülő, akkor ők fertőtlenítenek. Csere edény rrlegoldásával lónne ez
kivitelezhető.

Meleg Gábor alpolgármester: véleménye szerint, mindenkinek a saját felelőssége, hogy az
edényeit tisztán ltozza, ha jön az ebédért.
Dr. Kovács Attila poleármester: a csere edény használatával a fertőzps esélye minimálisra
csökken.

Bertók JÓzsef jegyző: az önkormányzat költségvetése nem enged,heti meg magának, hogy
mindenkinek ételhordót biztosítson. A járványveszélyt nem tudjuk megfékezni, .r,,pán
csÖkkenteni. Az ételhordóról véleményemszerint mindenkinek rna;gának kell gondoskodnia.
Higiéniailag nem tartom jó megoldásnak a csere edény hasanálatát" t<legen edényt nem
engedhetünk be a konyhára.

Vajda László poleármester: az étkezésbiztosítása mindenkinel6 saját edényben történik.

kérdésmár csak az,hogy hogyan történik az igénylés.

A

Meleg Gábor alpoleármester: a környező településeken ezt úgy oldottál* meg, hogy adtak egy
telefonszámot, ahol jelezheti a szülő.
Bertók JÓzsef jeeyző: egy névsort elő kell készíteni a szülö előre
egy héttel, hogy fog - e kérni ebedet gyermeke szérlára,

Mindemellett

önkormányzat

a

szülőknek lehetősége van aría, hogy

elérhetőségein je|zi azt, hogy van

-

jelelheti egy nappal, vagy

az iskclla, az óvoda, vagy

e igénye az étkezt,etéqre.

az

Vajda László pol gármester: Felvázoltunk minden lehetőséget.
Megkéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a,z é[kezésbiztosításának
szabályaival kapcsolatban.

A Képviselő - testület 7 igen, egyhangú szavazattala következő hatrirozptot hozta:

TIsZAEsZlÁn rÖzsnct ÖNronnnÁNyzar
KEPvIsElÓrBsrÜLETENEK
l4l2020.Qll.

15.)

határozata

Etkeztetés biztosításáról

A Képviselő - testület elhatfuozza, hogy:

- A rendkívüli helyzetre tekintettel az iskolai és óvodai napi kptszeri és háromszori
étkezésbiztosítása bizonytalan ideig szünetel.
- Tiszaeszlár Község Önkormányzata napi egyszeri meleg főétkedest biztosít azoknak a
gyerekeknek, akiknek a szülei az igénybevótelt megelőzően ezt igénylik.
történhet az alábbi elérhetőségeken:
Tiszaeszlári Óvoda és Konyha: +36-421952-084
felelős: Grenczerné szaniszló szilvia
Tiszaeszlári Általános Iskola: +3 6-42127 7 -5 55
felelős: CzagaTamás
Ti szaeszl ár Község Önkormán yzata: +3 6 - 42 l 27 7 - 50 5
A napi egyszeri ételadag minden igénylő szárlára saját edé4rybe kerül kiosztásra
munkanapokon l1:00 és 13:00 óra között a Tiszaeszlari Óvod! és Konyha konyhai
épület hátsó bej ar atáná|

Az igényléstelefonon

-

Határidő: azonnal
Felelós : Vaj da László polgármester
He|l zita él elmezésvezető

naDlren
Uőadó: Vajda László poleármester

A

kÖzigállás.hu internetes oldalon meghirdettük üres álláshelyünket az óvodavezetői
munkakÖr betöltésére. A felhívásra beérkezett pályázatot kérném,tekintsék meg a Tisztelt
testÜleti tagok. Orosz Anikó a mai testületi ülésen megjelent, megisnrerkedhettek vele.
Apályázati anyagot a testtileti tagok megtekintették.

A

Polgármester megkéri a képviselőket, hogy szavazzanak

betö ltéséről, a p ály ázat el

fogadásáról.

ir

óvtldavezetői álláshely

A kéPviselő - testÜlet 7 igen egyhangú szavazattal az atábbihatároz.atotllozta:

Tiszaeszlár KÖzség Önkormányzat Képviselő
határozata:

-

testület

e llit2lil} (Iil.

A Képviselő - testület:

15.) számú

A Tiszaeszlár KÖzség Képviselő - testülete a Tiszaeszlári óvoda és Konyha óvodavezetői
munkakör betöltésére.kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja
Tiszaeszlár KÖzség Önkormányzatának Képviselő testüleá az óvoda
intézményv ezetői
feladatainak ellátásával orosz Anikó óvodápedagógust bizza meg,2020.
április 1. napjától
2025. augusztus 31. közötti idótartamra,
Orosz Anikó intézménYvezető egyszemélyi felelósséggel vezeti ayz intézményt,
ellátja _ a
jogszabálYok maradéktalan figyelembe vételével alogszabályokból
és a Szervezeti és
MŰkÖdési SzabálYzatból rá háruló, az intézményvezetéséu"tkap"sotatos
feladatokat.
Az Óvodavezetőnek az intézményvezetésében fennálló felelósség;ét, képviseleti és döntési
jogkörét elsődlegesen a Nemzeti köznevelési törvény
határozza meg.
A KéPviselő - testiilet felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiizalkalmazottijogviszony
létrehozásából eredő szükséges intézkedésékeitegye meg.
Határidő: 2020. április l.
Felelős : Vaj da Lászlő polgármester

További kérdés,éshozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

"}

€l-C,,1

Aleksza Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

§*!'?4"

Soós ilsolt
jegyzőkörryv hitelesítő

Tiszaeszlár Község Önkormá nyzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Tiszaeszlár Község Polgármesterének
1,/2020. (III.15.) számű határozata

rendkívüli képviselő-tesltületi ülésen hozott
határozatok megerősítéséről

a2020. március 15-én megtartott

Tiszaeszlár Község Polgármestere rögzíti, miszerint:

A veszélyhelyzet kihirdetésérőI szó!ó 40/2020. (III. 11.) Korm, ren<lelet 1. §-a aiapján:
,,A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszéIyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségénekés életénekmeg<ivása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdet ki.",
a katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények nródosításáróI szóló
2011,. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. g (4)
bekezdése szerint: ,,Veszélyhelyzetben a települési önkormiinyzat képviselőtestületének, a Íővárosi, megyeiközgyűlésnek feladat- és hatérskör:ét a polgátmester,
illetve a Íőpolgármester, a megyei közgyúlés elnöke gyakorolja, Ennek keretében
nem foglalhat állást önkormányzatí intézményátszewezés(:rő1, megszüntetéséről,

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést

Tiszaeszlár Község Polgármestere

a

j,s

érinti."

katasztrófavédelmji törvény 46.

§

(4)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy megerősíti a 2020.
március 15.-én megtartott rendkívüli képviselő-testülel;i ü.lésen meghozott
következő határozatokat:

TIsZAEsZrÁn rÖzsncl ÖtvxonuÁNyznr
KEPvIsElŐrnsrÜLETENEK
l3l2020.QII. l5.)

hatá rozata

óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

A Képviselő * testület

Az élet és vagyonbiztonságot

veszélyeztetó tömoger; r$egbetegedést okozó
humanjárvány megelőzése, illetve következrnényeinek ell]rádtása, a magyar
állampolgárok egészségénekés életénekrnegóvása érdekétrenelrendelt vészhelyzet
során teendő intézkedésekról szóló 4512020 (III.14.) Korm. relndefiet 2. §-a alapján a

Tiszaeszlár község közigazgatási területén működő óvodai ellátíut végző intézmény

esetén 2020. március 16.- ától (hétfotől) visszavonásig rendkívüli szünetet rendel el.
A fenti rendelkezés végrehajtása órdekében:

1. A Tiszaeszlári Óvoda és Konyha a rendkívüli szünet időszaka alatt

azon
gyermekek kiscsoportos napközbeni felügyeletét biztositja 2020. március 16. és

20.

a között, akik elhelyezéséről a szülők nem tudnak
gondoskodni.
2, Az intézménYvezető a gYermekétkeztetés hatékony ós
6;az{aságos meg§zervezése
érdekébensoron kívül mérje fel azon gyermekek ,iamai,,atir.
i6zÓ. marcius 16. és
2020. marcius 20. - aközött igénybe veszik az intézmén:yi
"I[ata.t
Határidő: azonnal
Felelős : Vaj da Lász|ő pol gármester
Grenczerné szaniszló szilvia óvodavezető
- helyettes
2020, március

TIsZAESZlÁn rÖzSEGI ÖNxonuÁNyzar
KEPvIsElŐrBsrÜLETENEK
14I2020.GII. 15.)

határozata

Etkeztetés bizto§ításáról

A Képviselő - testület e|határozza, hogy:

- A rendkívÜli helYzetre tekintettel az iskolai és óvodai napi kptszeri és háromszori
étkezésbiztosítása bizonytalan ideig szünetel.
- Tiszaesz|ár KÖzség Önkormanyzata napi egyszeri meleg öétke4ést biztosít azoknak a
gyerekeknek, akiknek a szülei azigénybeveÉttmegelőzópn
e,zt i|envtit.
']' J --történhet az alábbi elérhetősJgeken:
o------|
Tiszaeszlári Óvoda és Konyha: +36-421952-084
felelős: Grenczerné szaniszló szilvia
Tiszaeszlári Általanos Iskola: +3 6-42/27 7 -5 5 5
felelős: Czag1Tamás
Ti szaeszl ár Község Önkorman yzata: +3 6 - 42 l 27 7 5 05
A naPi egYszeri ételadag minden igénylő számára saját r:dériybe kerül kiosztásra
munkanapokon l1:00 és 13:00 óra között a Tiszaeszrú Ó,uoa{'és
Konyha konyhai
épület hátsó

Az igényléstelefonon

-

bejáratánál

l

Határidő: azonnal
Felelős : Vajda László polgiirmester
Hel| zita él elmezésvezető

T:::'_'Y.
natarozata:

KÖzség Önkormányzat Képviselő

A Képviselő - testület:

A Tiszaeszlár

-

testület

e

l5l202a GII. 15.) számú

KÖzség Képviselő - testülete a Tiszaeszlári óvoda és
Konyha óvodavezetői
munkakör betö ltésérekiírt p ály azatot eredményesnek nyilvánítj
a
Tiszaeszlár KÖzség Önkormányzatának Képviselő testrilete
az tivo,da intézményvezetői
feladatainak ellátásával orosz Anikó óvodapedagógust bízza
meg 202a. április 1. napjától
2025, augusztus 31. közötti időtartamra.

orosz Anikó intézményvezető egyszemé|yi felelősséggel vezeti az i
jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével a jogszabál
és a szervezeti és
Működési szabályzatból rá háruló, az intézményvezetésével kapcsol
feladatokat.
Az óvodavezetőnek az intézményvezetésében fennálló felelősségét,
iseleti és döntési
jogkörét elsődlegesen a Nemzeti köznevelési törvény határozzameg.
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ki:rzal
jogviszony
létrehozásából eredő szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. április 1.
Felelős : Vaj da Lászlő pol gármester
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