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Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat a 2019-08-26-i testületi ülés 2. napirendi pontjához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bizonyára emlékeznek még rá, hogy 2014 év végén a polgármester azzal a javaslattal állt elő, hogy
vegyük ki az Óvodát a Mátrai Társulásból és üzemeltessük az Önkormányzatunk irányítása alatt
önálló költségvetési szervként. Az érve az volt, hogy évi 1 millió forinttal jobban járunk. Akkor a
testület  óvatosan bólogatott  a javaslatra és kérte a polgármestert  a részletes pénzügyi kimutatás
elkészítésére. Ez a kimutatás többszöri kérésre sem készült el, azonban a testület 2015-ben mégis
végigzongorázta  a  folyamatot.  (Ez  a  rövid  bevezetés  jegyzőkönyvek  és  hangfelvételek  alapján
készült.)

Mára realizálódott a kiválás anyagi vonzata. Évente 6 millió forintot bukik az Önkormányzatunk a
nem körültekintő testületi döntések sorozata miatt.
Az fölösleges anyagi terhek mellé mostanra már személyi problémák is  jelentkeztek,  konkrétan
létszámhiány lépett  fel  az  Óvodában.  A létszámhiány is  végső  soron anyagi  problémává válik,
ugyanis a szokásos megoldás szerint addig kell növelni az ajánlott anyagi juttatást, amíg valakinek
vonzóvá nem válik a betöltetlen hely. Ezt tetézheti még az is, hogy a bérfeszültség elkerülése végett
az  vezető  óvónő  juttatásait  is  emelni  kell.  Persze  minden  többletjuttatás  az  Önkormányzatunk
kasszáját terheli, a központi költségvetésből erre nem fog pénz érkezni.

Kijelenthetjük, hogy a önálló Óvoda projekt mostanra megbukott. Egyébként szinte mindenhol az
országban,  de ez nem vigasz az Önkormányzatunk számára.  Viszont  előrevetíti  azt  az egyedüli
ésszerű és költséghatékony megoldást amit javasolni fogok.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét,  hogy mi módon
működhetne újra az Óvoda valamelyik környékbeli társulás keretein belül. Továbbá kérem, hogy az
óvoda jelenlegi működésképtelenségével kapcsolatban csak ideiglenes döntéseket hozzon (a szűkös
határidő miatt sajnos szükséges döntést hozni). A társuláson belüli működéssel az évi 6 millió forint
többletkiadás  nagyobb  része  újra  az  Önkormányzatunkat  gazdagíthatja,  továbbá  a  testület  is
úgymond rehabilitálja magát a 4 évvel ezelőtti nem körültekintő döntésének súlya alól.

Nemti, 2019. augusztus 23.
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