Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. május 31-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző

R. Nagy Mihály alpolgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen
megjelenteket.
Elmondta, Gémes László polgármester úton van hazafelé
Budapestről, később érkezik az ülésre. Bari Tiborné képviselő szóban jelezte
távolmaradását. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az
ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth Péter képviselőket.
Ismertette a napirendi pontot és kérte annak elfogadását.
Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével, valamint a tárgyalandó napirendi
ponttal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
77/2011. (V.31.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése, napirendi pont elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth
Péter képviselőket bízta meg.
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szegvár-Mártély ÁMK megszüntetése

R. Nagy Mihály
alpolgármester

2./ Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
Szegvár-Mártély ÁMK megszüntetése
R. Nagy Mihály alpolgármester átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek.
Gyömbér Ferencné jegyző tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a mártélyi képviselő-testület 2011. május 30-án
tárgyalta Szegvár-Mártély ÁMK megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést. A
megszüntető okiratot elfogadták. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
mártélyi közoktatási intézmények működtetését a Hódmezővásárhely-Susáni
Református Egyházközség fogja átvenni.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

R. Nagy Mihály alpolgármester kérte, aki a Szegvár-Mártély ÁMK megszüntető
okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

78/2011. (V31.) KT.
Tárgy: Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ megszüntető Okirata
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Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 30-i hatállyal a
Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát jelen határozat
melléklete szerint elfogadta.
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Balogh
Jánosné polgármester Mártély, Dr. Tarics Csila jegyző Mártély, Giliczéné Molnár Irén ÁMK
főigazgató, Csurka Zoltánné óvodavezető, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Szentes Kistérség Többcélú Társulása.
A 78/2011. (V. 31.) KT. határozat melléklete:

SZEGVÁR-MÁRTÉLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Mártély Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.)
pontja és 103. § (1) bekezdés c) pontja -, a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. törvény -, az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 95. § (1) bekezdése, 96. § (1)-(3) és (6) bekezdései, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 11. §-a - és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. § (2) a) pontja alapján a Szegvár-Mártély
Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát az alábbiak szerint alkotja meg:
1.) a. A megszüntetett intézmény megnevezése:
Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ
b. Szakágazati besorolása:
TEÁOR 8520 Alapfokú Oktatás
c. OM azonosítója: 029686
2.) Székhelye, tagintézményei, telephelyei:
Székhely: 6636. Mártély, Fő utca 49.
Tagintézményi feladat-ellátási hely: Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános
Iskolája 6635. Szegvár, Templom u. 2.
Telephelye:
Régiposta u. 1/a. (iskolai telephely)
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Iskola u. 25. (iskolai telephely)
Tagintézményi feladat-ellátási hely: Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvodája
6635. Szegvár, Hunyadi J. u. 25.
Tagintézményi feladat-ellátási hely: Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Iskolája
6636. Mártály, Fő u. 45-47.
Tagintézményi feladat-ellátási hely: Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Óvodája
6636. Mártély, Petőfi u. 1.
Tagintézményi feladat-ellátási hely: Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Művelődési házKönyvtár
6636. Mártély, Fő u. 49.
3.) A fenntartó neve és címe:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
Mártély Község Önkormányzat
(6636 Mártély, Rákóczi tér 1.)
4.) fenntartó székhelye:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
5.) Az intézmény irányító szerve: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete,
Székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6636. Mártély, Rákóczi tér 1.
6.) Az intézmény alapító és felügyeleti szervének neve, címe:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(6636 Mártély, Rákóczi tér 1.)
7.) Megszüntető szerv neve, székhelye:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6636. Mártély, Rákóczi tér 1.
8.) A megszüntetés időpontja
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Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ 2011. augusztus 30-án szűnik meg.
9.) A megszüntetés oka
A közfeladat más módon, illetve más szervezetben hatékonyabban ellátható.
10.) A közfeladatok jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározása,
az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok tekintetében a jogutód szerv
megnevezése:
10.1. Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Kurca-parti Óvodája által ellátott
feladatok tekintetében a jogutód szerv: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete által 2011. augusztus 31. napjával alapított Kurca-parti Óvoda nevű közoktatási
intézmény. A jogutód intézmény alapító okirata ennek megfelelően elfogadásra került.
10.2. Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Forray Máté Általános Iskolája által
ellátott feladatok tekintetében a jogutód szerv: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2011. augusztus 31. napjával alapított Forray Máté Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevű közoktatási intézmény. A jogutód intézmény
alapító okirata ennek megfelelően elfogadásra került.
10.3. Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodája által ellátott
feladatok tekintetében külön megállapodásban részletezett módon Hódmezővásárhely-Susáni
Református Egyházközség által 2011. augusztus 31. napjával újraalapított Mártélyi
Református ÁMK Óvodája. Az intézmény alapító okirata ennek megfelelően elfogadásra
került.
10.4. Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Iskolája által ellátott feladatok
tekintetében külön megállapodásban részletezett módon Hódmezővásárhely-Susáni
Református Egyházközség által 2011. augusztus 31. napjával újraalapított Mártélyi
Református ÁMK Iskolája. Az intézmény alapító okirata ennek megfelelően elfogadásra
került. Az erdei iskola fenntartása 2011. augusztus 31. napjával Mártély Község
Polgármesteri Hivatala szakfeladatként működik.
10.5. Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Művelődési ház - Könyvtár
által ellátott feladatok tekintetében külön megállapodásban részletezett módon
Hódmezővásárhely-Susáni Református Egyházközség által 2011. augusztus 31. napjával
újraalapított Mártélyi Református ÁMK Művelődési ház - Könyvtár. Az intézmény alapító
okirata ennek megfelelően elfogadásra került.
11.) A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód szerv megnevezése
A megszűnő intézmény 2011. augusztus 30. napjáig vállalhat utoljára kötelezettséget. A
megszüntetésre kerülő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott tartozása
rendezett.
Szegvári tagintézmények tekintetében:
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A megszüntetett költségvetési szerv vagyonát – beleértve a keletkezett jogokat és
kötelezettségeket is – a jogutód költségvetési szerv 2011. augusztus 31. fordulónappal
készített leltár alapján veszi át térítésmentes használatba. A jogutód szerv kapja meg a vagyon
feletti rendelkezési jogosultságot is.
A megszűnő intézmény 2011. augusztus 30-i nappal elszámol a folyó évi költségvetési
előirányzatok felhasználásáról. A fel nem használt előirányzatokat a fenntartó zárolja, és a
jogutód intézmény költségvetésébe csoportosítja át a feladat ellátására a soron következő
képviselő-testületi ülésen, a költségvetési rendelet – módosítása keretében.
Mártélyi tagintézmények tekintetében:
A megszűnő intézmény 2011. augusztus 30-i nappal elszámol a folyó évi költségvetési
előirányzatok felhasználásáról. Külön megállapodásban részletezett módon használatba adott
vagyont 2011. augusztus 31. fordulónappal készített leltár alapján veszi át térítésmentes
használatba az egyházi fenntartó. A fel nem használt előirányzatokat az önkormányzati
fenntartó zárolja, majd a fel nem használt előirányzatokat az egyházi fenntartónak átadott
pénzeszközként biztosítja, az állami támogatások igénylése törvényi előírások szerint történik.
12.) A foglalkoztatottak jogállásának változása:
Szegvári tagintézmények tekintetében:
A megszűnő intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogállása nem
változik, a munkáltatói jogot a jogutódként alapított intézmények vezetői gyakorolják 2011.
augusztus 31-től.
Mártélyi tagintézmények tekintetében:
A megszűnő intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya
megszűnésére és a Hódmezővásárhely-Susáni Református Egyházközségnél történő
továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A25/C. §-ában foglaltakat, valamint külön megkötött foglalkoztatási megállapodásban
foglaltakat kell alkalmazni.
Az erdei iskola szakfeladaton foglalkoztatott egy fő közalkalmazott foglalkoztatása Mártély
Község Polgármesteri Hivatala szakfeladatán történik 2011. augusztus 31. napjától.
Szegvár, 2011. május 31.
Gémes László
polgármester

Balogh Jánosné
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

dr. Tarics Csilla
jegyző
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Záradék:
Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2011. (V.31.)KT. határozatával hagyta jóvá.
Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát Mártély Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2011. (V. 30.) KT. határozatával hagyta jóvá.

2./ Napirend
Egyéb előterjesztések
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, szintén képviselő-testület döntése kell a két
intézményvezető megbízásához. Az alkalmazotti közösségek és a szülői szervezetek,
illetve a diákönkormányzat az intézmények átszervezésére vonatkozó anyag
megtárgyalásával egy időben
véleményezték a vezetői megbízásra vonatkozó
fenntartói javaslatot, azzal egyetértettek. Ismertette az óvodavezető, illetve iskola
igazgató jelenlegi besorolását. Elmondta, hogy mindketten írásban nyilatkoztak arra
vonatkozóan, hogy a nyilvános ülésen történő tárgyalásba beleegyeznek.

R. Nagy Mihály alpolgármester kérte, aki egyetért az óvoda vezető megbízásával és
bérével, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
79/2011. (V31.) KT.
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda vezetőjének megbízása az intézményvezetői magasabb megbízásra
kiírt pályázat elbírálásáig
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében
biztosított, a 10. § b./ pontja szerinti át nem ruházható jogkörében eljárva
CSURKA ZOLTÁNNÉNAK
2011. 08. 31. napjától az intézményvezetői magasabb megbízásra kiírt
pályázat elbírálásáig
közalkalmazotti jogviszonya változatlanul hagyása mellett – figyelemmel
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdésére a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
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- a Kurca-parti Óvoda vezetői beosztásának ellátására szóló helyettesi
megbízást ad.
Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben foglaltakra figyelemmel állapítja meg.
Alapilletmnye „G” fizetési osztály
11. fokozat:
Kjt. 66. § (2) – (3) bek. alapján 5%
Garantált illetménye:
(kerekítve:)
Vezetői pótlék:
Összes bérjellegű járandósága:

185.103,- Ft
9.255,- Ft
194.358,- Ft
194.400,- Ft
46.000,- Ft
240.400,- Ft

A képviselő-testület felkérte a polgármestert a munkaügyi intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné
óvodavezető, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis
Sarolta személyzeti főmunkatárs.

Gyömbér Ferencné jegyző ismertette Bernáth Ildikó iskola igazgató jelenlegi
besorolását.
R. Nagy Mihály alpolgármester kérte, aki egyetért az iskola igazgató megbízásával
és bérével, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
80/2011. (V31.) KT.
Tárgy: A Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény vezetőjének megbízása
az intézményvezetői magasabb megbízásra kiírt pályázat elbírálásáig
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében
biztosított, a 10. § b./ pontja szerinti át nem ruházható jogkörében eljárva
BERNÁTH ILDIKÓNAK
2011. 08. 31. napjától az intézményvezetői magasabb megbízásra kiírt
pályázat elbírálásáig
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közalkalmazotti jogviszonya változatlanul hagyása mellett – figyelemmel
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdésére a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
- a Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény vezetői
beosztásának ellátására szóló helyettesi megbízást ad.
Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben foglaltakra figyelemmel állapítja meg.
Alapilletmnye „G” fizetési osztály
10. fokozat:
Kjt. 66. § (2) – (3) bek. alapján 5%
Garantált illetménye
(kerekítve:)
Vezetői pótlék:
Összes bérjellegű járandósága:

177.165,- Ft
8.858,- Ft
186.023,- Ft
186.000,- Ft
46.000,- Ft
232.000,- Ft

A képviselő-testület felkérte a polgármestert a munkaügyi intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó
iskolaigazgató, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis
Sarolta személyzeti főmunkatárs.

R. Nagy Mihály alpolgármester kérte, aki egyetért az óvodavezetői pályázat
kiírásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
81/2011. (V31.) KT.
Tárgy: Tárgy: Óvodavezetői állás betöltésére pályázat kiírása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet óvodavezetői állás
betöltésére (magasabb vezető).
A pályázatot meghirdető szerv (munkáltató):
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
A meghirdetett munkahely címe:

Kurca-parti Óvoda 6635 Szegvár, Hunyadi J. u.
25.

A megbízás időtartama:
A megbízás kezdő napja:

5 év
a pályázat elbírálását követő naptól
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A megbízás megszűnése:
A pályázat elnyerésének feltételei:

a kezdő naptól számított 5 év
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 5 év vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó mellékeltek: szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére vonatkozó program,
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelések
iskolai végzettséget tanúsító oklevél
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Bérezés:
a Kjt. alapján + magasabb vezetői pótlék
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény irányítása és képviselete a
vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint, az intézmény
alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az önállóan működő költségvetési
szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat címzése:

postai úton, a pályázatnak Szegvár Nagyközség
Polgármesterének címére történő megküldésével.
a közzétételtől számított 30 nap
a közzétételtől számított 90 nap
Szegvár Nagyközség Polgármesterének
6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző.
R. Nagy Mihály alpolgármester kérte, aki egyetért az iskola igazgatói pályázat
kiírásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
82/2011. (V31.) KT.
Tárgy: Általános iskola igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet általános iskolai
igazgatói állás betöltésére (magasabb vezető).
A pályázatot meghirdető szerv (munkáltató):
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
A meghirdetett munkahely címe:

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
6635 Szegvár, Templom u. 2.

A megbízás időtartama:

5 év

11
A megbízás kezdő napja:
A megbízás megszűnése:
A pályázat elnyerésének feltételei:

a pályázat elbírálását követő naptól
a kezdő naptól számított 5 év
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 5 év vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó mellékeltek: szakmai önéletrajz
intézmény vezetésére vonatkozó program a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel
iskolai végzettséget tanúsító oklevél
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Bérezés:
a Kjt. alapján + magasabb vezetői pótlék
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény irányítása és képviselete a
vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint, az intézmény
alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az önállóan működő költségvetési
szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtásának határideje:
számított 30

postai úton, a pályázatnak Szegvár Nagyközség
Polgármesterének címére történő megküldésével.
a KSZK honlapján történő közzétételtől
nap

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat címzése:

legkésőbb a kiírástól számított 90 nap
Szegvár Nagyközség Polgármesterének
6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző.

Mivel több kérdés, hozzászólás az ülésen nem hangzott el, R. Nagy Mihály
alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.
R. Nagy Mihály
alpolgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
Dr. Vigh-Molnár Henriett
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

