Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. augusztus 30-án tartott nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bari Tiborné képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Csurka Zoltánné pályázó
Bernáth Ildikó pályázó
Pintér Lászlóné intézményvezető
Vighné Németh Ildikó iskola igazgató helyettes
Bucsányi László bizottsági tag

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. A
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte
Lukács Istvánné és Tóth Péter képviselőket.
Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
106/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és Tóth Péter képviselőket
bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (1. sz. melléklet), kérte annak
elfogadását.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
107/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY:
1. A polgármester tájékoztatója a két ülés
közötti időszak fontosabb eseményeiről

Gémes László
polgármester

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés
I. féléves végrehajtásáról

Gémes László
polgármester

2./ Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény munkájáról

Pintér Lászlóné
intézményvezető

3./ Közoktatási intézmények és dokumentumainak
megtárgyalása

Gémes László
polgármester

4./ Intézményvezetők pályázatának megtárgyalása

Gémes László
polgármester

5./ Egyéb előterjesztések

NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY:
A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Gémes László polgármester elmondta, a TIOP 1.1.1 Iskolai Infrastruktúra fejlesztés a
Forray Máté Általános Iskolában című pályázatban az informatikai eszközök
beszerzésre kerültek. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy június 26-án
aláírásra került a Parajd-Felsősófalva és Szegvár közti testvér települési
megállapodás. Folytatódik a művelődési ház épületének Integrált Közösségi és
Szolgáltató Térré alakítása. Delegáció érkezett augusztusban a két testvértelepülésről,
Lewin Brzeskiből és Felsősófalváról. Szintén augusztusban a magyar delegáció 34
gyermekkel immár 14. alkalommal Lengyelországba utazott. Lakossági fórumon
vehetett részt a lakosság augusztus 10-én, téma a szennyvízberuházás volt. Július 14-
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25. között a dobbantó Néptánc Együttes küldöttsége Törökországban járt. A
„Szegvár szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának kialakítása”
pályázatával kapcsolatban a közbeszerzési dokumentáció az Energia Központ
Nonprofit Kft. jóváhagyására vár, ezután indulhat meg a tényleges közbeszerzés.
A „Parlagfűmentes településért” pályázat keretében a település 314.735 Ft-ot nyert
munkagépek és védelmi felszerelések vásárlására. Sikeresen megvalósult az V. Tófesztivál és az augusztus 20-i Falunap. Nagy számban vettek részt a rendezvényeken.
(4.sz.mell.)
Kérdés, hozzászólás a polgármester szóbeli beszámolójával kapcsolatban nem
hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről szóló szóbeli tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
108/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette a polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
szóló szóbeli tájékoztatót.

1./ Napirend
BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Gémes László polgármester a napirend tárgyalása előtt előterjesztette a 2011. évi
költségvetésről szóló 3/2011. (III.10.) Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot (3.
sz. melléklet). Megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, kívánja-e
kiegészíteni a rendeletmódosítást?
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, az anyag 4. oldalán az I.10.)
pontban a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény
feladatmutatóhoz kötött állami támogatás előirányzatát nem növelni, hanem
csökkenteni kell.
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Gémes László polgármester felkérte Szabó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
rendeletmódosítást a szóbeli kiegészítésekkel, módosítással elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.
(III.10.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot a módosításokkal és kiegészítésekkel
együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
11/2011. (VIII.30.) Önkormányzati rendeletét
az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló
3/2011. (III.10.) Ör. módosításáról.

Gémes László polgármester rátért az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
féléves végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalására (4. sz. melléklet).
Megkérdezte a témafelelőst, van-e kiegészítenivalója?
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a nemzeti ünnepekre fordított
összeg 30.000 Ft-ra módosul. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Gajdánné
Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony az ülésen részt vett. Az anyagot elfogadásra
javasolta, azt írásba is foglalta.
Gémes László polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
javaslatát.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról
szóló írásos beszámolót, melyet a kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolt.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megállapította, hogy az önkormányzat és intézményei gazdálkodására a
takarékosság volt a jellemző. A működési hiányt nagymértékben csökkentette az
önhiki pályázaton nyert összeg, mely 16 millió forint. Hozzátette, a településen
továbbra is folytatódnak a fejlesztések, jelenleg a művelődési ház felújítását végzik.
Köszönetet mondott az anyag készítőinek. Elmondta, az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság az anyagot elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottság elnökeinek ismertetését.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
109/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót annak
részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadta el, illetve hagyta
jóvá.
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámolót 551.886 eFt (47 %) bevételi és 550.468 eFt (47 %) Kiadási
előirányzat felhasználással a kiadott írásbeli előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

2./ Napirend
BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
MUNKÁJÁRÓL
Gémes László polgármester előterjesztette az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
munkájáról szóló írásos beszámolót (5. sz. melléklet). Megkérdezte Pintér Lászlóné
intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta, előző évben részletesen beszámolt az intézmény
munkájáról. Az anyagot nem kívánja kiegészíteni, várja a kérdéseket az anyaggal
kapcsolatban.
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta
az anyagot, átadta a szót a bizottság elnökének.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménynek nagyon jó a kapcsolata a társintézményekkel, a Máltai Szeretetszolgálattal. Az
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság pozitívan értékelte az intézményben, valamint a
Családsegítő Szolgálatnál folyó munkát. A nappali ellátás nagyon jó az időseknek, nagyon
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családias légkör fogadja az intézménybe látogatókat. Kölcsönösen segítik az iskola munkáját,
készséggel nyújtanak segítséget. Megköszönte az intézményvezetőnek az ott folyó munkát.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottság elnökének ismertetését. Kérte, aki az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót az írásos
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
110/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
munkájáról szóló beszámolót, azt elfogadta.
A képviselő-testület köszönetét fejezte ki az anyag készítéséért, az
egészségügyi és szociális területen tevékenykedők áldozatos
munkájáért.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Pintér Lászlóné
EESZI vezető.

3./ Napirend
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK DOKUMENTUMAINAK
MEGTÁRGYALÁSA
Gémes László polgármester ismertette a közoktatási intézmények dokumentumainak
elfogadásáról szóló írásos előterjesztést (6. sz. melléklet). Az anyaghoz tartozik az
önkormányzati minőségirányítási program.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki az
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
111/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Önkormányzati minőségirányítási program.
Határozat

7
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Közoktatási Önkormányzati Minőségirányítási Programot, azt jóváhagyta.
A Képviselő-testület felkéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az
intézményi minőségirányítási programjukat haladéktalanul vizsgálják felül,
és amennyiben szükséges a módosításuk, jóváhagyásra nyújtsák be a
fenntartónak.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, intézmények vezetői.
Gémes László polgármester elmondta, a Kurca-parti Óvoda nyitvatartási idejét a képviselőtestületnek meg kell határozni. Az óvoda hétfőtől péntekig minden nap 6.30-tól 17.00 óráig
nyitva van, éves szinten július 1-től 31-ig zárva tart. Kérdés, vélemény az elhangzottakkal
kapcsolatban nem volt. Kérte, aki a Kurca-parti Óvoda nyitvatartásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
112/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda nyitvatartása.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
Kurca-parti óvoda heti nyitvatartási idejét alábbiak szerint határozza meg:
hétfőtől- péntekig minden nap 6,30 – 17,00 óráig tart nyitva.
éves szinten zárva tart: július 1-31. napjáig.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.
Gémes László polgármester elmondta, a képviselő-testületnek meg kell határozni az óvodai
csoportok számát is. A Kurca-parti Óvoda vonatkozásában 6 csoportot határozott meg. Kérte,
aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
113/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda csoportjai számának meghatározása.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján a
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Kurca-parti Óvodában az óvodai csoportok számát 6 csoportban határozza
meg a 2011/2012. tanévtől.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.

Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
114/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f. pontja alapján a
Kurca-parti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát e jegyzőkönyv
mellékelte szerint jóváhagyja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.

Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda Nevelési Programját az írásos
anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
115/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyása.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f. pontja alapján a
Kurca-parti Óvoda Nevelési Programját e jegyzőkönyv mellékelte szerint
jóváhagyja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.
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Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda Házirendjét az írásos anyag
alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
116/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Házirendjének jóváhagyása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f. pontja alapján a
Kurca-parti Óvoda Házirendjét e jegyzőkönyv mellékelte szerint jóváhagyja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.

Gémes László polgármester ismertette a Kurca-parti Óvoda Minőségirányítási Programját.
Kérdés, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki a Kurca-parti Óvoda
minőségirányítási Programját az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
117/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f. pontja alapján a
Kurca-parti Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programját e jegyzőkönyv
mellékelte szerint jóváhagyja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.

Gémes László polgármester ismertette az óvoda alkalmazotti létszámát. Kérte, aki egyetért
azzal, hogy a Kurca-parti Óvoda alkalmazotti létszáma 27 fő legyen, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
118/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda alkalmazotti létszámának meghatározása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
13 fő főfoglalkozású pedagógus,
11 fő főfoglalkozású egyéb közalkalmazott,
3 fő részfoglalkozású egyéb közalkalmazott,
Összesen: 27 fő.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.
Gémes László polgármester a Közoktatási törvény 102. § 2.c./ pontja alapján meg kell
határozni az iskolai osztályok számát. A javaslatban 14 iskolai létszám szerepel, részletesen
ismertette.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Forray Máté
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete tárgyalta a 20112012. évre vonatkozó tantárgy felosztást, mely szám szerint tartalmazza az osztályok
indulását. Az igazgató helyettes által ismertetett tantárgy felosztást a nevelő testület nem
fogadta el, ugyanis indokoltnak látja azt, hogy ötödik évfolyamon két párhuzamos osztály
működjön, mivel a tényleges létszám 35 fő, mely majdnem eléri a maximális 36 fő létszámot.
Elmondta, további 10 %-os eltérésre lenne lehetősége a képviselő-testületnek, a maximálisan
felvehető létszám 39 fő lehetne. Igazgató helyettes kérte a képviselő-testületet, amennyiben
lehetséges, biztosítsa a két osztály indítását. A képviselő-testület hatáskörébe tartozik annak
eldöntése, hogy hány osztály induljon.
Gémes László polgármester elmondta, a tényleges létszám 32 fő, a saját nevelési igényű
gyermekeket duplán számolja a törvény, ez esetben 16-16 fős osztályok jöhetnének létre.
Nem tartja indokoltnak ilyen létszámú osztályok indulását.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, mit volt a szülők véleménye? Személyes véleménye az,
hogy eredményesebb, hatékonyabb munkát lehet végezni alacsonyabb létszámú osztályban.
Kérdés, az alacsonyabb létszámú osztályok milyen plussz költséget jelentenének az
önkormányzatra? Meggondolandó a két V. osztály indítása.
Gémes László polgármester elmondta, volt már rá eset, hogy alacsonyabb létszámú osztály
indult, a tanulmányi eredmények viszont rosszabbak voltak. Véleménye szerint pedagógustól
is függ, milyen eredményt ért el egy adott létszámú osztályban.
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A normatívát 32 gyermekre adják. Kevesebb gyermek esetében a bevétel is kevesebb. Arra a
kérdésre, hogy a szülőknek mi volt a véleményük, igazgató helyettes asszony tudna
válaszolni. Személy szerint nagy felháborodást nem lát.
Vighné Németh Ildikó igazgató helyettes elmondta, a szülőknek az a fontos, hogy az
osztályfőnök személye megnyugtató legyen.
Gémes László polgármester elmondta, a problémák el szoktak jutni hozzá. Ezzel őt egyetlen
szülő sem kereste meg.
Szabó Tibor képviselő ebben a témában név szerinti szavazást kért.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a név szerinti szavazással, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
119/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Név szerinti szavazás elrendeléséről döntés: 5. évfolyamon két osztály indításáról
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési
Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján
az ötödik évfolyamon indítandó osztályok számáról név szerinti szavazást
rendelt el.
Gémes László polgármester elmondta, módosító indítvány hangzott el Szabó Tibor részéről,
miszerint javasolja, hogy az 5. évfolyamon 2 osztály induljon. Kérte a képviselőket,
szavazzanak.
A szavazás eredménye a következő: Bari Tiborné igen, Lukács Istvánné nem, R. Nagy Mihály
nem, Szabó Tibor igen, Tóth Péter igen, Dr. Vigh-Molnár Henriett nem, Gémes László nem.
A képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.
120/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Az általános iskola 5. évfolyamán indítandó osztályok számának meghatározása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. évfolyamon
indítandó osztályok számára tett módosító indítványt nem fogadta el.
Az 5. évfolyamon indítandó osztályok számát a közoktatásról szóló 1993.
LXXIX. törvény 102. § (2) c. pontja alapján egy osztályban határozza meg a
2011/2012. tanévtől.
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Víghné Németh Ildikó igazgatóhelyettes.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a 8. évfolyamon 1 osztály, a többi
évfolyamon 2-2 osztály induljon, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
121/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Az általános iskola 1-4 és 6-8. évfolyamán indítandó osztályok számának
meghatározása.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-4, és a 6-8.
évfolyamon indítandó osztályok számát a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) c. pontja alapján a következők szerint határozza
meg a 2011/2012. tanévtől:
1-4. évfolyamokon 2-2 osztály,
6-7. évfolyamokon 2-2 osztály,
8. évfolyamon
1 osztály,

összesen: 8 osztály,
összesen: 4 osztály,
összesen: 1 osztály.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Bernáth Ildikó iskola igazgató, Víghné Németh Ildikó igazgató-helyettes.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a napközis osztályoknál alsó
tagozatban 3, felső tagozatban 1 napközis osztály induljon, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
122/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Az általános iskola napközis osztályai számának meghatározása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napközis
osztályok számát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2)
c. pontja alapján a következők szerint határozza meg a 2011/2012. tanévtől:
1-4. évfolyamokon 3 osztály,
5-8. évfolyamokon 1 osztály.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Víghné Németh Ildikó igazgatóhelyettes.
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Gémes László polgármester elmondta, a tervezett osztálylétszámok megfelelnek a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak. Kivéve az 5. évfolyamon indítandó egy osztály, ahol a
beíratott tanulók létszáma 32 fő. Jegyző asszony elmondta, hogy a saját nevelési igénnyel
számolva ez 35 fő, viszont a közoktatási törvény 3. sz. melléklete 5-8. évfolyamon 30 főben
határozza meg a maximális létszámot, viszont a 7. pont szerint 20 %-os túllépést
engedélyezhet a fenntartó. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület engedélyezze az 5.
osztályban a maximális létszámtól való eltérést, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát.
123/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Általános iskola 5. osztályában a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatástól szóló
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. II. pontja , valamint a II. 7.
pontja szerint engedélyezi az általános iskola 5. osztályában a maximális
létszámtól való eltérést.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Bernáth Ildikó iskola igazgató, Víghné Németh Ildikó igazgató-helyettes.
Gémes László polgármester elmondta, a képviselő-testületnek az alkalmazotti létszámot is
meg kell határoznia. 23 fő főfoglalkozású pedagógussal az általános iskolai oktatás
tekintetében, 3 fő főfoglalkozású pedagógussal a művészeti oktatás tekintetében, 15 fő
főfoglalkozású egyéb alkalmazott és 2 fő részfoglalkozású egyéb alkalmazottal, összesen 43
fővel határozza meg.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a mostani rendeletmódosításban elfogadott létszámon túl milyen eltérés mutatkozik, a 34. oldalon szereplő
létszámkeret az augusztus 31-i állapot. A bizottság tárgyalt a tantárgyfelosztásról, mely az
igazgató helyettes kimutatása alapján 23 fő főfoglalkozású pedagógussal oldható meg a
2011/2012-es tanévtől. Az általános iskolai oktatás tekintetében ennyi a pedagógus igény. A
művészeti oktatás most fog beindulni ebben a formában, itt jelenleg 3 fő főfoglalkozású
pedagógussal számol az intézmény, de a művészetoktatási tagozatra a beiratkozás szeptember
15-ig történik. Az esetleges változás esetén mindenképpen korrigálni kell ezt a létszámot. A
15 fő főfoglalkozású egyéb alkalmazott a jelenlegi dolgozókhoz még egy plusz létszámot
számít, ugyanis státuszkérelemmel fordult az igazgató helyettes a képviselő-testülethez,
amiben leírja, hogy az iskola megkapta a pályázaton nyert 15 millió forintos informatikai
eszközöket. Jelenleg van két hétre megbízott rendszergazda, akinek a munkájával meg vannak
elégedve. Kérésüket azzal támasztják alá, hogy ezeket a nagyértékű eszközöket megfelelő
módon már üzembe helyezte, viszont folyamatosan karban is kell tartani azokat és
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működtetni. Úgy ítélik meg, hogy az informatikai park hosszú távú használatát és megőrzését
akkor tudják megfelelően biztosítani, ha rendszergazdát alkalmaznak. 2011. szeptember 1jétől kérik ezt a státuszt. A részfoglalkozású alkalmazottaknál eddig 1 fő volt az általános
iskolában, de amikor az ÁMK létrejött, akkor 1 fő gazdasági ügyintéző látta el a közös
feladatokat a szegvári közoktatási intézményekre és Mártélyra vonatkozóan, akinek a
költségeit is 50-50 %-ban osztotta meg a két önkormányzat. Mivel a szegvári iskola újból
önálló intézmény, 4 órás részfoglalkozású egyéb alkalmazott maradna itt a feladatok
ellátására. Eddig ez a státusz a mártélyi önkormányzathoz tartott.
Szabó Tibor képviselő elmondta, az informatikai pályázatban szerepel, hogy a rendszer
üzemeltetéséhez, karbantartásához szolgáltatói szerződést lehet kötni, melyet tanítási hétben
72 órán belül el kell végezni. Költséghatékonyság szempontjából sokkal jobbnak látja azt,
hogy ezt a feladatot helyi vállalkozóval végeztessék, amikor szükséges. Luxusnak tartott erre
a feladatra 8 órás alkalmazását.
Gémes László polgármester elmondta, ő ezt kicsit másképp látja. Pályázat útján most sokkal
több eszközt kaptak, mint ezelőtt. Ezzel a fejlesztéssel olyan színvonal emelkedést ért el az
iskola, és olyan plussz szolgáltatást kapnak a gyerekek, ami a huszonegyedik században
elengedhetetlen. Nem hiszi, hogy ez ma már luxusnak számít. A gyerekek zökkenőmentes
oktatását kell elsősorban figyelembe venni. Ennyi eszközhöz nem elég a 72 órás készenlét. A
hibaelhárítási lehetőség azonnali, nem kell arra várni arra, hogy esetleg egy vállalkozó,
félretéve munkáját, bejön az iskolába. Nem beszélve arról, hogy több ezer forintos óradíjjal
dolgoznak. Egy vállalkozói szerződés mindig tartalmaz vállalkozói profitot. Az
önkormányzatnak célja, hogy próbálja a helyi foglalkoztatást növelni. Azt gondolja, ha 8
órában nincs is informatikai feladata, akkor egyéb más feladattal fogja megbízni az iskola
vezetése, valamint más intézményekhez is besegít.
Vighné Németh Ildikó igazgató helyettes elmondta, van az iskolának 40 saját gépe, ami igen
elavult már. Ezek a gépek folyamatos karbantartást igényelnek.
Gémes László polgármester elmondta, az informatikai fejlesztések elengedhetetlenek, hiszen
ma már minden elektronikus úton történik. Mindenképpen támogatja a rendszergazda
foglalkoztatását.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, a tanítóknak a szöveges értékeléssel a mai napig
gondjuk van és rengeteg időt vesz igénybe. Sokkal könnyebb, ha az iskolában van egy
rendszergazda, akihez mindig fordulhatnak, egy vállalkozó nem tud azonnal jönni, ha
probléma merül fel.
Gémes László polgármester elmondta, több órát vesz el a karbantartás, a felmerült
hibaelhárítás, egy gép újratelepítése.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, ha az informatika szaknak mínusz órája van, akkor a
nem lenne célszerűbb a rendszergazdát részmunkaidőben felvenni és az informatika szakossal
elvégeztetni bizonyos feladatot? Véleménye szerint a mai gépek nem romlanak el minden
nap.
Gémes László polgármester elmondta, meg kell vizsgálni, hogy erre a feladatra alkalmas-e.
Az iskola vezetése fogja megmondani, hogy ki fogja ellátni ezt a feladatot. Azt javasolja,
hogy legyen egy önálló rendszergazda.
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Szabó Tibor képviselő elmondta, az előterjesztésben csak az szerepel, hogy szeptember 1jétől fel kell venni valakit. Az előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot, ami alapján
lehetne dönteni. Szöveges értékelést egy évben egyszer kell elvégezni és úgy tudja, idén is
vállalkozóval végeztették el. Elmondta, lehet, hogy vállalkozóval többe kerül a feladat
ellátása, de még mindig nem látja.
Gémes László polgármester elmondta, ezt a feladatot szeptember 1-jével el kell láttatni.
Ezeket a feladatokat nem csak az iskolánál, de más intézményeknél is el lehet végeztetni és
nem gondolja, hogy vállalkozóval olcsóbb lenne. Természetesen lehet más vélemény is.
Konkrét munka elvégzése után lehet látni, hogy kivel lenne olcsóbb. Véleménye szerint az
előterjesztésben foglaltak szerint el lehet indulni, amennyiben az iskola vezetése úgy látja,
hogy a feladatellátás nem tölti ki a 8 órát, jelezni fogják a fenntartónak.
Tóth Péter képviselő elmondta, létszámleépítésekről, ugyanakkor státusz bővítésről is dönt.
Úgy gondolja, az informatikus álláshelyre a pályázat szándékosan nem lesz kiírva. Véleménye
szerint addig nem lehet dönteni, amíg nincs a testület előtt egy vállalkozói árajánlat.
Gémes László polgármester hangsúlyozta, nem egyszerű kazettacseréről van szó, az iskolába
11 db interaktív táblát telepítettek be, a pedagógusok nem igazán ismerik még ennek a
használatát. Amennyiben csökken a gyereklétszám az iskolánál, kevesebb pedagógusra lesz
szükség. A technikai személyzet létszáma a szolgáltatástól függ, a pedagógus létszám pedig a
tanulók létszámától. Elsődleges feladat, hogy minél több gyerek minél magasabb színvonalon
tanuljon a szegvári iskolában. Ennek érdekében mindent meg kell tennie a képviselőtestületnek.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, ha magas színvonalú oktatást várnak el Szegváron, miért
csökken épp az informatikus tanárnak az óraszáma? Ellentmondást lát.
Gémes László polgármester elmondta az interaktív táblák nem elsősorban az informatika
oktatáshoz kapcsolódnak, hanem minden más tantárgyhoz. A gyermekeknek kell egy alapvető
informatikai ismeret, melyet eddig is és a későbbiekben is megkapnak a gyerekek a szegvári
iskolában.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, a leendő rendszergazda fogja megtanítani a gyerekeket a
számítógépek és az interaktív tábla használatára?
Gémes László polgármester elmondta, a táblának a használatát minden pedagógus meg fogja
tanulni kezelni.
Vighné Németh Ildikó igazgató helyettes elmondta, az informatika tanárnak azért kevesebb
az órája, mert matematika tanításra nem jogosult. A nemzeti alaptanterv szerint 5. osztálytól
nem kötelező az informatika óra. Felső tagozatban az osztályok száma kettővel csökkent, ami
óraszám csökkenést is jelent.
Tóth Péter képviselő a létszámleépítésről és bővítésről név szerinti szavazást kér.
Szabó Tibor képviselő elmondta, nem látja szükségességét az iskolánál részfoglalkoztatású
személy alkalmazására. Elhangzott az iskolánál 2 létszám leépítése. Nem látta a
tantárgyfelosztást, nem tudja, mi indokolja a leépítést. Gondolja, hogy ez teljes mértékben
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indokolt és az előterjesztés annak alapján készült el. Amennyiben ez nem így van, cáfolják
meg.
Gémes László polgármester hangsúlyozta, elsődlegesen a gyermekek oktatására kell
koncentrálni, nem pedig a pedagógus létszám leépítésére. Tisztában kell lenni azzal, hogy már
csak 300 gyermek jár a szegvári iskolába, szeptembertől már csak 14 osztály fog indulni, ez a
korábbi évekhez képest jóval kevesebb. A pedagógus létszámleépítést elsősorban ez
indokolja.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, a tantárgyfelosztásra más lehetőség nem volt?
Vighné Németh Ildikó igazgató helyettes elmondta, a tantárgyfelosztást csak a szakos ellátás
magyarázza.
Gémes László polgármester elmondta, bármennyi pedagógust alkalmaznának, az óraszám
nem változna.
Tóth Péter képviselő elmondta, voltak alternatívák arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne
megmenteni álláshelyet. Megjegyezte, a településen jóval nagyobb kiadások is vannak, mint
1-2 pedagógus álláshelye. Minimális szándékot sem lát arra, hogy az álláshelyeket meg
tudnák menteni. Jövőre változik a törvény, nem kizárt, hogy a jövőben lehetne az
álláshelyeket finanszírozni.
Gémes László polgármester elmondta, amennyiben a törvény lehetővé teszi, fognak felvenni
pedagógust.
Bucsányi László bizottsági tag elmondta, csúsztatott mellébeszélés Szabó Tibor képviselő
részéről az, hogy azért nem tud dönteni, mert nem látta a tantárgyfelosztást. Bármikor
tájékozódhat az iskolánál. Megjegyezte, pénzügyi bizottsági elnökként mindent tudnia
kellene. A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásáért felel. A képviselő-testületi
ülésen tulajdonosként kell viselkedni.
Szabó Tibor képviselő elmondta, az előterjesztés nem szerepelt a napirendi pontok között.
Nem tudta, hogy erről ma a képviselő-testület dönteni fog, így felkészülni sem tudott.
Véleménye szerint nem a képviselőnek kell az intézményhez mennie, hanem a vezetőnek kell
tájékoztatni a képviselő-testületet elképzeléseiről.
Gémes László polgármester elmondta, minden évben ebben az időszakban határozta meg a
képviselő-testület a létszámokat. Azok a képviselők, akik nem újak a testületben, ezt tudják.
Kérte, aki egyetért a név szerinti szavazással, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
124/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Név szerinti szavazás elrendeléséről döntés: Forray Máté Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti létszámának meghatározásáról.
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési
Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján
a Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti
létszámának meghatározásáról név szerinti szavazást rendelt el.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, nyilatkozzanak, egyetértenek-e a 23 fő
főfoglalkozású pedagógus alkalmazásával a 2011/2012. tanévtől.
A szavazás eredménye: Bari Tiborné nem, Lukács Istvánné igen, R. Nagy Mihály igen, Szabó
Tibor nem, Tóth Péter nem, Dr. Vigh-Molnár Henriett igen, Gémes László polgármester igen.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a 3 fő főfoglalkozású pedagógus
alkalmazásával a művészeti oktatás tekintetében, a 2011/2012. tanévtől, szavazzon.
A szavazás eredménye: Bari Tiborné igen, Lukács Istvánné igen, R. Nagy Mihály igen, Szabó
Tibor igen, Tóth Péter tartózkodás, Dr. Vigh-Molnár Henriett igen, Gémes László igen.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért 15 fő főfoglalkozású egyéb alkalmazotti
létszámmal, szavazzon.
A szavazás eredménye: Bari Tiborné nem, Lukács Istvánné igen, R. Nagy Mihály igen, Szabó
Tibor nem, Tóth Péter nem, Dr. Vigh-Molnár Henriett igen, Gémes László igen.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért 2 fő részfoglalkozású egyéb alkalmazottal,
szavazzon.
A szavazás eredménye: Bari Tiborné tartózkodás, Lukács Istvánné igen, R. Nagy Mihály
igen, Szabó Tibor nem, Tóth Péter nem, Dr. Vigh-Molnár Henriett igen, Gémes László igen.
A képviselő-testület a fenti névszerinti szavazás eredményeként meghozta alábbi határozatát.
125/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti
létszámának meghatározása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray Máté Általános
Iskola és Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint
határozza meg:

Főfoglalkozású
pedagógus
általános iskola
Főfoglalkozású
pedagógus
művészetoktatás

2011.08.31.
napján

2011.09.01.
napjától

25

23

0

3

18
Főfoglalkozású
egyéb
alkalmazott
Részfoglalkozású
egyéb
alkalmazott
Összesen

14

15

1

2

40

43

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Bernáth Ildikó igazgató, Víghné Németh Ildikó igazgató-helyettes.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a nevelőtestület által elfogadott anyagokat emailban
fogják továbbítani a képviselők részére. A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény megalkotta Szervezeti és Működési Szabályzatát. A
nevelőtestület elfogadta a pedagógiai programot is. Szakértői véleményezésre elküldték az
anyagot. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy két héten belül tartsa meg ülését a
dokumentumok megtárgyalása és jóváhagyása végett.

4./ Napirend
INTÉZMÉNYVEZETŐK PÁLYÁZATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
Gémes László polgármester előterjesztette Csurka Zoltánné óvodavezetői pályázatát (7. sz.
melléklet). Megkérdezte Csurka Zoltánné pályázót, hozzájárul-e a pályázata nyílt ülésen
történő tárgyalásához?
Csurka Zoltánné pályázó elmondta, hozzájárul, hogy pályázatát a testület nyílt ülés
keretében tárgyalja. Pályázatával kapcsolatban kiegészítenivalója nincs.
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető elmondta, a nevelőtestület és az
alkalmazotti közösség tárgyalta az óvodavezetői pályázatot. Az óvodavezető pályázatát
egyhangúlag támogatták. A szülői szervezet is támogatja az óvodavezető megbízását.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, a szakértő az óvodai dokumentumokat nagyon
pozitívan értékelte. Megállapította, hogy azok formailag, tartalmilag a jogszabály előírásainak
megfelelnek. Elfogadásra javasolja és elismeréssel szól az intézmény példaértékű innovációs
folyamatainak eredményeképp kialakult korszerűségre, hatékonyságra törekvésre. A
képviselő-testület nevében elismerését fejezi ki az intézmény munkájához. Példaértékű az
óvodavezető munkája. Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság javasolta a pályázat
elfogadását.
Gémes László polgármester ismertette a határozati javaslatot. Kérte, aki Csurka Zoltánné
óvodavezetői pályázatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

126/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda vezetői állására kiírt pályázat elbírálása

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított, a 10. § b.) pontja szerinti át nem
ruházatható jogkörében eljárva

CSURKA ZOLTÁNNÉT
2011.09.01. napjától 2016.08.31. napjáig
terjedő időtartamra a közalkalmazotti jogviszonya változatlanul hagyása mellett a Kurcaparti Óvoda vezetőjének bízza meg.
Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben foglaltakra figyelemmel állapítja meg.
Alapilletménye „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
66.000,- Ft
260.400,- Ft

A képviselő-testület felkérte a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné óvodavezető, Váradi
Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyzeti főmunkatárs.
Csurka Zoltánné pályázó megköszönte a képviselő-testület megtisztelő bizalmát.
Gémes László polgármester előterjesztette az iskola igazgatói álláshelyre benyújtott
pályázatot (8. sz. melléklet). Megkérdezte Bernáth Ildikó pályázót, hozzájárul-e pályázatának
nyílt ülésen történő tárgyalásához és van-e kiegészítenivalója?
Bernáth Ildikó pályázó elmondta, hozzájárul, hogy pályázatát a testület nyílt ülés keretében
tárgyalja. Kiegészítésként elmondta, az elmúlt év nagyon zaklatott év volt a tantestület

20
számára. A gyakori igazgató váltás mindenkit nagyon megviselt. Ennek ellenére sok
munkával nagyon sok mindent rendbe tettek. A szülők megelégedésére dolgoznak, a gyerekek
szívesen járnak a Forray Máté Általános Iskolába. Elgondolásait pályázatában részletesen
kifejtette.
Gémes László polgármester felkérte Vighné Németh Ildikó igazgató helyettest, ismertesse a
szakmai szervezetek véleményét.
Vighné Németh Ildikó igazgató helyettes elmondta a szükséges fórumokon megtárgyalták az
igazgató pályázatát és véleményt is nyilvánítottak róla. A diák önkormányzat szavazatának
eredménye 10 igen, 1 nem szavazat. A nevelő testület és az alkalmazotti közösség is
megtárgyalta a pályázatot. A nevelőtestület nyílt szavazással egyhangúlag támogatta a
pályázatot. Az alkalmazotti közösség 41 létszámából 37 érvényes szavazat volt. Eredménye
21 igen, 16 nem. A szülői munkaközösség szavazatának eredménye 14 igen, 6 nem szavazat.
A szülői szervezet, az alkalmazotti közösség és a diákönkormányzat titkos szavazással hozta
meg határozatát.
Gémes László polgármester megköszönte Vighné Német Ildikó ismertetését és felkérte
Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
javaslatát.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta
a iskola igazgatói pályázatot. A pályázatból kiemelte az iskola hírnevének fontosságát. Az
iskolában nagyon jó pedagógusok tanítanak. Szigorú, de következetes vezetőt kell találni az
igazgatói posztra. Bernáth Ildikó közoktatási szakértői minősítéssel rendelkezik. Javasolta,
adjon a képviselő-testület lehetőséget a pályázónak. Az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság egyhangúlag javasolta a pályázat elfogadását.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné ismertetését.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a pályázóval kapcsolatban aggályai vannak. Úgy gondolta,
döntése meghozatalakor a szakmai szervezetek véleményét fogja figyelembe venni. Az
aggályokat eloszlatva bízik benne, hogy jó intézményvezető lesz.
Tóth Péter képviselő elmondta, a pályázatot támogatni fogja. Hozzátette, pályázó a
bizalommal éljen és ne visszaéljen. Elvárása, hogy emberként végezze a munkáját.
Gémes László polgármester elmondta, a tantestület szakmai szempontból egyhangúlag
támogatta Bernáth Ildikó pályázatát. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte, aki támogatja
Bernáth Ildikó iskola igazgatói pályázatának elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

127/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: A Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására
kiírt pályázat elbírálása.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított, a 10. § b.) pontja szerinti át nem
ruházatható jogkörében eljárva

BERNÁTH ILDIKÓT
2011.09.01. napjától 2016.08.31. napjáig
terjedő időtartamra a közalkalmazotti jogviszonya változatlanul hagyása mellett a Forray
Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatójának bízza meg.
Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben foglaltakra figyelemmel állapítja meg.
Alapilletménye „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
66.000,- Ft
252.000,- Ft

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

Bernáth Ildikó pályázó megköszönte a képviselő-testület bizalmát. Reméli, hogy erre rá is
fog szolgálni. Az emberségre próbált az elmúlt 1 év alatt tanúbizonyságot adni és fog a
jövőben is. A jövőben is szolgálni szeretné a gyermekeket, a szülőket, a fenntartót.
4./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes László polgármester előterjesztette Vighné Németh Ildikó írásos kérelmét (8. sz.
melléklet). Az iskola igazgató helyettes az általános iskola két tantermének padlócseréjére és
elektromos hálózat felújítására céltartalék feloldását kérte.
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Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, ezért kérte, aki a
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
128/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: A Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményben két tanterem
padlócseréjéhez és elektromos hálózat felújításához céltartalék feloldása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Forray Máté
Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgató-helyettesének kérelmét és az
alábbi döntést hozta:
1.) Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray Máté Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény központi iskolájában

két tanterem padlócseréjéről és

elektromos az hálózat felújításáról döntött 300.000 Ft összegig.
A fedezetet a Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi költségvetésről szóló
3/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében lévő felhalmozási
céltartalék terhére biztosítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előirányzat átvezetéséről,
valamint az iskolaigazgatót, hogy gondoskodjon a felújítás végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Víghné Németh
Ildikó iskolaigazgató helyettes, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető

Gémes László polgármester előterjesztette a szociális rászorultságtól függő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet
(9. sz. melléklet).
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Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki az írásos
anyagot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
12/2011. (VIII.30.) Önkormányzati rendeletét
a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a korábban határozattal meghozott létszám
meghatározási, illetve létszámcsökkentési döntéseket önkormányzati rendeletbe is
bele kell foglalni.
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki az intézményi létszámok – a korábbi
határozatok alapján történő - rendeletbe foglalásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotta
13/2011. (VIII.30.) Önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gémes László polgármester felkérte a jegyzőt, hogy olvassa fel a Forray Máté Általános
Iskola és Művészetoktatási Intézmény pedagógus létszámának csökkentésére
vonatkozó határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.
129/2011. (VIII.30.) KT.
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény pedagógus
létszámának csökkentése.
Határozat
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A képviselő-testület megtárgyalta a Szegvár- Mártély ÁMK Forray
Máté Általános iskola igazgató-helyettesének előterjesztését az
intézmény pedagógus létszámával kapcsolatban és a következő
döntést hozta:
A Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolája 2011.
augusztus 30.
napjáig működik. Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31. napjával a
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény megalapításáról döntött, mely jogutódja a korábbi
intézménynek.
A megszűnő intézmény által foglalkoztatott
közalkalmazottak közalkalmazotti jogállása nem változott. 2011.
augusztus
31-től
az
újonnan
alapított
intézmény
közalkalmazottaiként lesznek alkalmazva.

1./ Az újonnan alapított Forray Máté Általános Iskolai szakfeladat
működésére elkészített, a 2011/2012-es tanévre vonatkozó
tantárgyfelosztás alapján 2 fő főfoglalkozású, határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógussal csökkenti a
pedagógus létszámot. A felmentési idő kezdetét 2011. szeptember 5.
napjában határozza meg.
Az intézmény pedagógus létszáma az általános iskolára vonatkozóan
25-ről 23 főre csökken.
2./ A képviselő-testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az
érintett dolgozókkal kapcsolatosan jelentkező munkáltatói feladatokat
hajtsa végre.
3./ a.) A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy
nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.
(III. 3.) BM. rendelet alapján.
b.) Szegvár nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete
nyilatkozik arról, hogy a fenntartói körén belül – az önkormányzat
költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében
az
önkormányzat
fenntartói
körén
kívüli
munkáltatónál
a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
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Továbbá nyilatkozik arról, hogy az intézmény tevékenységi körébe
tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú
ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
5. számú
mellékletének 7. pontja szerinti pályázat keretében a felmentett
munkavállaló után támogatásban nem részesült.

Határidő: 1./ 2./ pont esetében 2011. szeptember 5.
3./ pont esetében ÖM rendeletben szereplő benyújtási határidő
Felelős: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Bernáth Ildikó mb. igazgató
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Bernáth Ildikó mb. igazgató, Váradi Jánosné gazd.
osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyzeti ügyintéző.

Bucsányi László bizottsági tag elmondta, azt tapasztalta, hogy a sport pálya nagyon
el van hanyagolva. Jogosan elvárható az egyesülettől, hogy rendet hagyjanak maguk
után. Kérte a képviselő-testületet, amikor a civil szervezetek támogatásáról dönt,
vegye ezt figyelembe.
Kifogásolta, hogy 3 képviselő nem volt fönt a színpadon, amikor a Szegvárért
Emlékérem és Díszpolgári cím átadására került sor. Véleménye szerint nem kellő
tisztelet volt ez a kitüntetettekkel szemben. Községi rendezvényen egységesen ott
kell lenni minden képviselőnek. Hozzátette, ez az egész falu véleménye.
Tóth Péter képviselő Bucsányi László felvetésére elmondta, volt, aki azért hiányzott a
színpadról, mert dolgozott. Személy szerint az ünnepség végére ért oda. Ha valakit
azzal megsértett, hogy nem tudott jelen lenni a kitüntetések átadásánál, elnézést kér.
Megjegyezte, voltak rendezvények, külföldi látogatások, ahová néhány képviselőt el
sem hívtak. Nem tudott arról sem, mikor érkeztek a községbe a külföldi vendégek.
Kikérte magának, hogy kihúzónak higgyék. Megjegyezte, a kitüntetetteknek
személyesen gratulált.
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, előre ő sem tudta, mikor jönnek
Erdélyből a vendégek. Megjegyezte, egy megválasztott képviselőnek tudnia kell,
hogy vannak kötelezettségei.
Gémes László polgármester elmondta, egy képviselő keresi a feladatot, nem arra vár,
hogy megbízzák.
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Bucsányi László bizottsági tag elmondta, egyetlen rendezvényen nem látta Szabó
Tibor képviselőt.
Szabó Tibor képviselő kikérte magának Bucsányi László megjegyzéseit és kérte,
hogy ne oktassa ki. Hozzátette, képviselőként résztvett idei rendezvényen és
támogatást is nyújtott. Elmondta, a sport telepen az utolsó pillanatban mégis feltakarítottak
a focisták. Rendbe tették a füvet, a lombokat és kitakarították az öltözőket is.
Tóth Péter képviselő megkérdezte Gyömbér Ferencné jegyzőt, tartozik-e
elszámolással egy bizottsági tag felé, miként vett részt falunapi rendezvényen, vagy
bármely más megmozdulásban?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, nem tartozik elszámolni.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, falunapokon mindenki tudja a feladatát.
Megköszönte mindenkinek a munkáját. Arra kérte képviselő társait, jeles napokon,
községi rendezvényeken mindenki képviseltesse magát.
Tóth Péter képviselő kérte, hogy zárják le a vitát. Elmondta, a Kórógy-tónál a
szemetes zsákok szét vannak szakadva. Konténerek kihelyezésére lenne szükség. A
lakosok kérik, hogy a kerékpárút híd utáni részénél pihenőt kellene kialakítani.
Gémes László polgármester elmondta, van padka kialakítva, a fű benőtte, ezért nem
látszik.
Tóth Péter képviselő elmondta, az Újfalusi temető hátsó kapujánál járdát kell
kialakítani. Hozzátette, egy busz ott rendszeresen parkol, az aszfalt szét van
töredezve. A környék ott balesetveszélyes. A Kórógy utcai feljáró gödrös, aszfaltozni
kellene.
Gémes László polgármester elmondta, a busz parkolásával kapcsolatban történ már
intézkedés. A busz akkor el is került onnan, egy ideje ismét ott parkol.
Bernáth Ildikó szeretettel meghívta a képviselő-testületet és a jelenlévőket, nézzék
meg, milyen felújítások történtek az iskolában és tekintsék meg a pályázaton nyert
interaktív táblákat is.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, szeptember 21-én lesz a Forray Máté Általános
Iskola névadója. Egész napos programot szerveztek erre a napra.
Bernáth Ildikó elmondta, reméli, hogy a szeptember 21-e hagyományteremtő nap
lesz a későbbiekben.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a leendő első osztályos szülők kérték, hogy az
egyik első osztályt az új iskolában indítsák el. Szeretné, ha erről a témáról
beszélnének és szavazna is a képviselő-testület.
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Gyömbér Ferencné jegyző felolvasta a szülők kérelmét. Elmondta, az illetékes
bizottság tárgyalta a témát.
Gémes László polgármester elmondta, szülői értekezleten a szülők ezt nem vetették
fel. Ismert a szülők számára, hogy az újfalusi iskolában indul az első osztály. Azt is
tudták, hogy két első osztály fog indulni. A kérelmet a szőlők vasárnap este írták.
Bernáth Ildikó elmondta, 3 szülői értekezletet is tartottak az első osztály indulása
miatt, hiszen akkor még nem tudták a létszámot. Akkor megindokolta, miért indítják
egy helyen a két első osztályt. Az egyik ok az, hogy elindul a tánctagozat. A másik ok
az, hogy a művelődési ház felújításával a környék balesetveszélyes. Az elsősök
számára paradicsomi állapotot alakítottak ki. Tökéletesen felszerelt 3 tanteremmel,
teakonyhával, hűtővel, micróval, zárt udvarral rendelkeznek. Nagyon sokszor
megfogalmazódott a szülők számára, hogy milyen jó lenne, ha homogén lenne egy
társaság életkora, ahol együtt vannak. Ennek is megvolt a pedagógiai logikája. Erre
most sem hely, sem alkalom nincs. 3 komoly fórumon mondhatták el az elsős szülők
az észrevételeiket, kéréseiket. A szülői értekezleten meghallgatták és tudomásul
vették a szülők a választ. Ezekre mindig reagáltak. Nem érti, miért volt szükség
írásos megkeresésre.
Szabó Tibor képviselő elmondta, jelen volt a szülői értekezleten, valóban egy ember
szólalt fel, de a többi szülő nevében. Elmondták nekik, hogy az újfalusi iskolában
indul mind a két első osztály, felsorolták mellé az indokokat is. Miért nem lehet a
szülői kérésnek eleget tenni, amikor annak nincs anyagi vonzata? Az új iskola el van
kerítve, felelősségteljes pedagógusok tudnak vigyázni a gyerekekre. Véleménye
szerint ez szocializálódás kérdése. Az öregfaluban élő szülők kérése az, hogy az új
iskolában legyen első osztályos oktatás. Az intézménynek a képviselő-testület a
fenntartója, a szülők pedig kéréssel fordultak hozzájuk.
Gémes László polgármester elmondta, ebben a kérdésben nem a képviselőtestületnek kell döntenie. Nem érti, miért nem tették fel ezt a kérdést szülői
értekezleten. Véleménye szerint ez az elosztás a legjobb megoldás a gyerekek
szempontjából. Mindkét első osztályban néptánc oktatás indul. Elmondta, meg fogja
keresni azt a 10 szülőt, akik aláírták ezt a kérelmet.
Bernáth Ildikó hozzátette, a művelődési házban nem tudják biztosítani a néptánc
oktatást. A szülők abba nem gondolnak bele, hogy hol biztosítsák a népi játékokat és
néptánc oktatást? Ki fogja biztosítani a gyerekek balesetmentes közlekedését. Erre a
pedagógusok nem tudnak felelősséget vállalni.
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő véleménye szerint ez szakmai kérdés. Nem
feladata a képviselő-testületnek ebben dönteni.
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat próbál a szülők kérésének
eleget tenni. Az írásos megkeresésre válaszolni fog amellett, hogy személyesen is
beszél a szülőkkel.
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Tóth Péter képviselő megjegyezte, félő, hogy előbb-utóbb be kell zárni az újfalusi
iskolát is, mivel a gyermeklétszám folyamatosan csökken.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, évek óta tanít az új iskolában, a tantermet
viszont át kellett adnia, mivel ott tornaszoba lesz kialakítva. Így a gyerekekkel együtt
átkerül a központi iskolába. Meg fogják szokni a gyerekek az új helyet.
Bernáth Ildikó elmondta, a lakosokkal egyetértve csak köszönettel tartozik az
önkormányzatnak azzal, hogy fenn tudják tartani a 3 épületet. Az intézmények
gyermek centrikusak.
R. Nagy Mihály alpolgármester javasolta, hogy zárják le a vitát.
Bari Tiborné képviselő elmondta, akik május végén kötöttek szennyvíz csatornára
szerződést, felszólítást kaptak a részletfizetésre. A lakosok azért nem tudtak fizetni,
mert nem kaptak csekket.
Gémes László polgármester kérte a lakosokat, fáradjanak be a polgármesteri
kabinetbe, ahol a munkatársak segítséget nyújtanak. Az OTP Szentesi Fiókja nem tud
ebben intézkedni. Tud róla, hogy a májusi kötéseknél problémák merültek fel. Azt az
ígéretet kapta az OTP-től, hogy mindenki nevére ki fognak küldeni 12 db befizetési
csekket, mely az önkormányzatnál megtalálható, így a lakosoknak rögtön tudnak
segíteni.
Gémes László polgármester személyt érintő ügy tárgyalására zárt ülést rendelt el.
Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
Lukács Istvánné
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

