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Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. június 6-án megtartott ülésén.ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Feketéné Laczlavik Ildikó,



Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
Dr. Szatmári Szabolcs,
Szabó Zsolt bizottsági kültagok,
Dr. Tóthné Berényi Katalin intézményvezet ,ő
Tóthné Kis Enik  óvodai szül i munkaközösség elnöke,ő ő
dr. Kovács Kornél aljegyz ,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti  a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a távollévő 
képvisel k jelezték távolmaradásuk okát.ő
Javasolja jegyz könyvhitelesít nek Sas Dezs  és Sipos Gézáné személyét.ő ő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

94/2007 (VI. 6) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Sas Dezs  és Sipos Gézánéő ő ő ő  
személyét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Tóthné Kis Enik :ő  kéri, hogy a 2. napirendi ponthoz, az óvodai szül i munkaközösség elnökekéntő  
hozzászólhasson.

Szarvák Imre: elmondja, hogy az SZMSZ értelmében, csak a képvisel k, illetve a napirendi pontokő  
el adói szólhatnak hozzá, illetve tehetnek javaslatot.ő

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: javasolja,  hogy  Tóthné  Kis  Enik  hozzászólhasson  a  2.  napirendiő  
ponthoz.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat, miszerint Tóthné Kis Enik  az óvodaiő  
szül i munkaközösség elnöke hozzászólhasson a 2. napirendi ponthoz az óvodával kapcsolatban.ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  8  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

95/2007 (VI. 6) KT határozat 



Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  2.  napirend  megtárgyalásakor  hozzászólástő  
engedélyez Tóthné Kis Enik  szül i munkaközösségi elnök részére.ő ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Tóthné Kis Enik  H.ő

Szarvák Imre :  javasolja a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

− Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő
− Az oktatási társulás létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalásáról és elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

96/2007 (VI. 6) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák  Imre: a  napirendi  pontban  foglaltakat  kiegészíti.  A  jegyz i  álláshelyre  ki  lett  írva  aő  
pályázat.  Megoldatlan  probléma  az  egészségházhoz  parkoló  kialakítása.  Javaslatokat  vár  ezzel 
kapcsolatban.  A  gazdasági  program  része  az  utcanévtáblák  kihelyezése,  lépéseket  tett  ennek 
megvalósítása érdekében. Bemutatja a tervezetet.
Kérdéseket véleményeket vár a napirenddel kapcsolatban.

Sipos  Gézáné: Elmondja,  hogy  az  Id sek  Nappali  Otthona  szolgáltatás  elkezd dött.  Az  id sekő ő ő  
köszönetét fejezte ki a testület felé. Nagy öröm a megvalósítás, megsz nt a törvénysért  állapot is.ű ő  
Nagy szükség van erre a szolgáltatásra.

Molnár Tamás: tájékoztatja a testület  tagjait  a tegnapi nap eseményeir l.  Elmondja, hogy bejöttő  
hozzá  két  gyermek  édesapja  a  gyermekeivel  és  a  feleségével,  megütötte  a  családtagjait, 
megfenyegette t is. Feljelentést tesz az üggyel kapcsolatban. Felhívja a figyelmet, hogy 5 településő  
2 rend rjár r van. Szükségét látná biztonsági embereknek az iskolában.ő ő

Szarvák  Imre: jó  hogy  elmondta,  ezt  az  igazgató.  A  gazdasági  programban  is  szerepel  a 
közbiztonság helyzetének javítása. Jelenleg településünk közbiztonsága rossz. Javulás várható majd 
a  köztisztasági  program  elindulásával  is.  Kezdeményezni  fogja  pályázat  kiírását  új  körzeti 
megbízotti  állásra.  Gondolkodni  kell  azon,  hogy  az  önkormányzat  hogyan  tudja  segíteni  az  itt 
letelepedni kívánó rend rt. ő



Gy r Istvánné:ő  Az iskola és a piactér bekamerázása is fontos lenne. Az iskola ajtaját is zárni kellene. 
A m szak ellen rrel folytatott egyeztetéssel kapcsolatban tette fel kérdését.ű ő

Szarvák Imre: az egyeztetés folyamatos, a következ  ülésen tud b vebb felvilágosítást adni. Aztő ő  
viszont elmondta, hogy az utak kijavítása még az idén megvalósul.

Sipos  Gézáné: a  közbiztonsággal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  nem  találkozik   a  körzeti 
megbízottal,  hogyan  lehet  t  elérni?  A  következ  ülésen  legyen  meghívva  és  számoljon  beő ő  
munkájáról.

Szarvák Imre: elmondja, hogy a következ  ülésen rend rségi beszámoló következik. Akkor fel lehető ő  
tenni  a kérdéseket.
Ezzel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  rend rség  munkájáról  el  lehet  mondani  a  véleményt,  deő  
utasítani  nem  lehet.  Javasolja,  hogy  mondja  el  a  testület  a  véleményét  ezzel  kapcsolatban  a 
következ  ülésen.ő
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekr l szólóő  
beszámolót, kiegészítve az elhangzottakkal.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendben  ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

97/2007 (VI. 6) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l,  fontosabbő ő  
eseményekr l szóló beszámolót elfogadta.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Az  oktatási  társulás  létrehozásáról  szóló  megállapodás  megtárgyalásáról  és 
elfogadásáról

Szarvák Imre: tájékoztatja a jelenlév ket a tárgyalás menetér l. El ször átfogó magyarázatot ad aő ő ő  
társulás létrehozásának körülményeir l, majd Molnár Tamás elmondja az el készítés körülményeit.ő ő  
Utána az Óvodavezet  Asszony mondhatja el a véleményét, a szül i munkaközösség vezet je, ezekő ő ő  
után pedig a képvisel -testület tagjainak lehet ségük lesz véleményt mondani.ő ő
Elmondja, hogy az ülést azért kellett most összehívni, mert az intézményvezet i pályázatot ki kellő  
írni. 
Az  egyeztetések,  tárgyalások  folyamatosak  voltak,  ennek  az  eredménye  az  elkészült  társulási 
megállapodás.  Lényeges  változás  az  eddigiekhez  képest,  hogy  részben  önállóan  gazdálkodó 
szervként m ködik majd az intézmény.ű
A társulási  megállapodás  a  helyi  önkormányzatokról  társulásairól  és  együttm ködéseir l   szólóű ő  
törvény alapján készült, figyelembe véve a két település véleményét. 
A közoktatási törvény szerint ki kell kérni az intézményvezet k véleményét, amit meg is kapott aző  



iskolától és az óvodától is. 
A  társulás  létrehozásának  f  kiindulópontja  a  finanszírozásból,  a  lehívható  normatívákő  
lehet ségéb l adódik. ő ő
A gyermeklétszám csökken, ami 10 éves viszonylatban 100-as nagyságrend . Javasolja, az óvodánálű  
ahhoz, hogy a szakmai színvonal és az átmenet biztosítva legyen, 1 státusz megszüntetésre kerüljön, 
a következ  tanévt l még egy.ő ő
Átadja a szót Molnár Tamásnak.

Molnár Tamás: nem örül  a társulásnak. Ha nem sikerült volna megegyezni Jászboldogházával, a 
megszerzett helyét vesztette volna el településünk. 
Alkufolyamaton  keresztül  jutottak  el  a  jelenlegi  állapothoz.  A  lakosság  összetétele  alapján 
különbözik a két település. Másképpen m ködött  az iskola. A két településen kb. 100 milliós aű  
hiány az iskola és az óvoda finanszírozásánál. A feladatok úgy vannak meghatározva, hogy melyek 
azok a feladatok, amiket közös költségként vállal, és a hiányzó összeget annak az önkormányzatnak 
kell betenni, aki plusz feladatot vállal.
A társulási megállapodás kialakításakor sok mindent figyelembe kellett venni és közös nevez reő  
jutni. 

Szarvák Imre: megköszöni Molnár Tamás beszámolóját és átadja a szót az óvodavezet nek.ő

Dr. Tóthné Berényi Katalin: Megérti a törvényi helyeket, vannak azonban helyi szint  szabályokű  
ami alapján m ködik az óvoda, min ségirányítási program, szervezeti és m ködési szabályzat.ű ő ű
A 2 óra átfedési id  nem megvalósítható.  Az idei költségvetés készítésekor  1 technikai dolgozó éső  
az óvodatitkár leépítésre került. A 2 óvón  elvételével az ellátás nem lesz megfelel . ő ő
Engedélyt kér, hogy a vezet helyettes és  a jelenlév  óvodapedagógus elmondhassa a véleményét.ő ő

Szarvák  Imre: a  szervezeti  és  m ködési  szabályzat  értelmében,  nem  kaphatnak  szót,  csak  azű  
intézményvezet .ő

Dr. Tóthné Berényi Katalin: biztosítékot kér arra vonatkozóan, hogy a döntés megszületése után a 
létszámról még beszélgetni fognak, és ezzel kapcsolatban lesz még ülés, ahol el lehet mondani a 
véleményt.

Szarvák Imre: Az óvodába el fog menni, akkor meg lehet ezt majd beszélni.  
A fenntartói döntés fog most megszületni. További egyeztetések lesznek hogy mit vállal pluszban az 
önkormányzat. 
Megkéri a Szül i Munkaközösség Elnökét, mondja el a szül k véleményét.ő ő

Tóthné Kis Enik :ő  véleménye szerint a szül ket is be lehet vonni a vélemény nyilvánításba. Sokő  
olyan dolog hangzott el, amit mint szül  nem tud elfogadni. Egyik oktatási intézményt sem húz leő  
annyira a társulási megállapodás  mint a Jászalsószentgyörgyi Óvodát.
A szül k egyértelm  véleménye, hogy csoportonként maradjon meg a 2 óvón . Sajátos nevelésiő ű ő  
igény  gyerekek nevelésére is szükség van. A tervezetbe bele lehetett volna venni, hogy mindenű  
tanévben felül kell vizsgálni a létszámot.

Szarvák Imre: ez a vélemény nem ennyire egységes.

Molnár  Tamás: elmondja,  hogy  majdnem  szakért ként  vett  részt  a  munkában.  Az  elhangzottő  
vélemények  nem  állják  meg  a  helyüket.  A  képvisel -testület  dönt  mindenr l.  Most  a  közöső ő  
költségekr l van szó. A gyerekeknek leadott óraszám ugyanennyi marad.ő



Szarvák Imre: 5 perc szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Szarvák Imre: átadja a szót a döntéshozóknak, 2-3 perces hozzászólásokat kér. 

Sipos Gézáné:  véleménye szerint ez a helyzet rossz. A mostani helyzetet egy valamivel rosszabb 
helyzethez kell viszonyítani. A rosszabb helyzet az volt, hogy pár hónappal ez el tt nem volt kivelő  
társulni.  Megköszöni  Molnár  Tamás  lelkiismeretes  el készít  munkáját.  Megérti  az  óvodaiő ő  
dolgozók és a szül k kétségbeesését is. Az óvodavezet  hivatkozásait részben tudja elfogadni. ő ő
Támogatja a tervezetet.

Gy r  Istvánné:ő  a  nevel testületi  ülésen  is  elhangzott  az  aggálya.  Az  alapító  okirat  módosulásaő  
szerint a gyógypedagógiai  ellátás vállalt  feladatba került  át.   A törvényi lehet ségeken belül  aző  
alapellátási  lehet séget  építette  be.   Ha  az  alapító  okirat  hatályba  lép,  hogyan  igényelhetjük  aő  
fejkvótát?

Szarvák Imre: a megszorítások korát éljük. Bele kell gondolni abba, hogy ha nincs társulás akkor mi 
van. Mint képvisel nek minden feladatot figyelembe kell venni, amit az önkormányzat lát el.ő

Molnár Tamás: 2008 június 20-ig igénybe lehet venni a normatívát.  Az alapító okiratot minden 
tanév el tt felül kell vizsgálni, mert az állami normatíva igényelhet sége változhat.ő ő

Szarvák Imre: elmondja, hogy közös költségekben 4 napközis csoport számolható el.

Feketéné Laczlavik Ildikó: Lehet ség van arra, hogy az önkormányzat gazdaságosabban m ködjön.ő ű  
Ha  az  óvodavezet  csoportban  fog  dolgozni  9  óvón  lesz.  Csoportonként  szükség  van  a  2ő ő  
óvodapedagógusra és az 1 dajkára. 

Sas  Dezs :ő  ez  a  megállapodás  a  24.  órában született,  véleménye szerint  jól  el  lett  készítve  aő  
társulási megállapodás, elfogadásra javasolja.

Szabó Zsolt: véleménye szerint a kisgyerekek nehezen fogják elviselni, ha mindig változik az óvónő 
személye, át kell gondolni.

Dr. Tóthné Berényi Katalin: mikor lesz gesztorintézmény-vezet ? A gesztorintézmény-vezet  fogjaő ő  
a tagintézményvezet ket megbízni? Mikorra lesz kinevezve az óvoda tagintézmény vezet je?ő ő

Szarvák Imre: várhatóan augusztus 21 lesz a kinevezés napja.

Dr. Tóthné Berényi Katalin: 5 munkanap áll rendelkezésre a dokumentumok összefésülésére?

Molnár Tamás: a munkajogi kérdéseket augusztus 21-ig rendezni kell. A fenntartó dolga hogy az 
intézmény megsz néssel kapcsolatos teend ket végezze el. A fenntartónak szeptember 1-ig el kelű ő  
fogadni  az  alapító  okiratot.  Hozzáférhet vé  kell  tenni  a  tagintézményi  programot.  Módosításraő  
mindig lehet ség van.ő

Szarvák  Imre: Elmondja,  hogy  a  holnapi  nap  folyamán  az  aljegyz  intézkedni  fog  aző  
intézményvezet  pályázat megjelentetésér l, ami 30  napig lesz kifüggesztve. Augusztus 15-ig leő ő  



kell zárulnia a pályázat beadásának, illetve a véleményezésnek. Amennyiben csúszik a kinevezés, 
addig ideiglenesen kinevez egy intézményvezet t, aki kijelöli a tagintézmény vezet ket. ő ő
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és ő
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

98/2007 (VI. 6) KT határozat 

Oktatási Társulás létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  elfogadja  az  oktatási  társulásrólő  
szóló  megállapodást  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  vélemények  beérkezését 
követ en a megállapodás aláírására, valamint az intézményvezet i pályázat kiírására.ő ő

Határid : 2007. augusztus 21.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester és Képvisel -testület Jászboldogháza,ő
3.) Szarvák Imre polgármester H.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás az ülést bezárja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél 
polgármester        aljegyz  ő

Sas Dezs  ő Sipos Gézáné
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képviselő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


