Lovászpatona Község Önkormányzata
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 127-21/2012.

JEGYZİKÖNYV
Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. augusztus 15én 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésérıl

Az ülés helye: Községháza, Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Lovászpatona
Pintér Imre polgármester, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs és
Weiszné Sós Éva képviselık,
b./ Tanácskozási joggal résztvevık:
Dr. Reichert László körjegyzı,
Szelencsikné Tibolt Anita óvodavezetı
Némethné Tibold Szilvia igazgató
Fehér Ildikó jegyzıkönyvvezetı.
I. Napirend elıtt:
Pintér Imre polgármester: üdvözli a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 tagú lovászpatonai képviselı-testületbıl 5 fı jelen van, így a testület
határozatképes.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:

1./ Óvodavezetıi pályázat elbírálása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:

1./ Óvodavezetıi pályázat elbírálása
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester : a közoktatási intézmények fenntartására és mőködtetésére
vonatkozó jogszabályokat többször módosultak az idén. A két intézmény szétválasztásának
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alapvetıen nem szakmai indokai voltak, hanem arra a korábbi kormányzati szándékra próbált
megfelelı intézkedést hozni, hogy az általános iskolák ingatlanvagyonukkal együtt állami
kézbe kerülnek. A többcélú - iskola és óvoda - intézmények szétválasztását jogszabály nem
írta és írja elı, az ilyen döntések a fenntartók önkéntes elhatározásán nyugszanak. 2012.
áprilisában a Kormány döntött arról, hogy az iskolaépületek tulajdonjoga, fenntartása,
üzemeltetése mégis az önkormányzatok feladata marad a jövıben is. A 2012 szeptember 1-jén
hatályba lépı nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényt, még a hatályba lépése
elıtt, júliusban módosította a 2012. CXXIV. törvény. A törvény módosított átmeneti
rendelkezései szerint a 3000 fı alatt települések szándéknyilatkozatban közölhetik a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és 2012. október 30-ig dönteniük is kell arról,
hogy a rendelkezésükre álló saját és átengedett bevételek terhére a 2013. szeptemberében
kezdıdı tanévtıl a mőködtetést az államtól képesek átvállalni. A szeptember 1-jével létrejövı
az Emberi Erıforrások Minisztériuma irányítása alatt álló központi hivatal - a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ - területi szervei a többcélú intézmények fenntartóival egyedileg
fognak tárgyalni a mőködtetésrıl. Ezek olyan jelentıs változások, amelyek miatt
mindenképpen újra át kell gondolniuk az átszervezési döntést.
A óvodavezetı pályázatra rátérve mindenek elıtt azt kell megállapítani, hogy a beérkezett
egyetlen pályázat nem felel meg a pályázati kiírásnak, és a hatályos jogszabályi elıírásoknak,
mivel a pályázó nem rendelkezik pedagógiai szakvizsgával. Kéri ezzel kapcsolatban a
körjegyzı úr tájékoztatását.
Dr. Reichert László körjegyzı: a pályázat elbírálása szempontjából a jogi helyzet egyértelmő:
a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani a polgármester úr által elmondott okok miatt.
A pályázati eljárást újra le kell folytatni, és annak eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy
évig a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak
szerint kell elláttatni a vezetıi teendıket. Amennyiben az átszervezési döntés nyomán létrejön
az új óvoda intézmény, annak minél elıbb el kell fogadni a szervezeti és mőködési
szabályzatát, amelyben rendelkezni kell a vezetı helyettesítésének rendjérıl is, konkrétan
megfogalmazva erre az esetre nézve is. A pályázót - aki jelenleg is az óvoda
intézményegységek vezetıje – meg lehet bízni az új óvoda vezetı helyettesi feladataival.
Amennyiben két újabb alkalommal eredménytelen lesz az óvodavezetıi pályázat, akkor
továbbra is a vezetı helyettes bízható meg egy évre a vezetıi teendık ellátásával. A
pedagógiai illetve már jövıre a pedagógiai vezetıi szakvizsga letételéhez legalább 2 év kell.
Lakatos Károlyné képviselı: nagyon sajnálja, hogy a pályázat eredménytelen İ mindenesetre
szeretné megdicsérni a tartalmas pályázati anyagot. Neki különösen tetszett a hátrányos
helyzető gyermekek segítését támogató programokra vonatkozó rész.
Pintér Imre polgármester: Ö is örült és örül, hogy az intézménybıl jelentkezett a pályázó,
hiszen ezt is szerették volna. A szakvizsga hiánya se nem meglepetés számukra, se nem
akadálya az egyenlıre helyettes vezetıi megbízásnak. A nagy kérdés a fenntartó számára
szerinte az, hogy célszerő-e most meglépni ezt az átszervezést. Mint említette, az összevont
intézmény jól mőködött, s az átszervezésnek, a szétválasztásnak, csak a két intézmény
fenntartásának törvényi különválasztása volt az alapvetı oka. Ebben a jelenleg is változás
alatt álló helyzetben – amikor biztos információval nem rendelkeznek - megalapozott döntést
véleménye szerint nem lehet hozni, ezért az átszervezésre vonatkozó határozatok
visszavonását tartaná a legjobb megoldásnak.
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Lovászpatona képviselı-testülete 5 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatait:
95/2012. (VIII. 15.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bánki
Donát Általános Iskola és Óvoda átszervezése tárgyában hozott
37/2012. (III. 23.) és 79/2012. (V. 24.) határozatait visszavonja, és az
intézmény tervezett átszervezésétıl a jogszabályi feltételek változása
miatt eláll.
Felkérik a polgármestert, hogy a fenntartó önkormányzatokat és a többi
érintettet a döntésrıl tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs: Pintér Imre polgármester

96/2012. (VIII. 15.) Határozat
Lovászpatona

Község

Önkormányzata

Képviselı-testülete

1) a 80/2012. (V. 24.) számú határozatával kiírt óvodavezetıi
álláspályázatot a pályázó pedagógus szakvizsga megszerzésének
hiánya miatt érvénytelennek, a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
2) felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl tájékoztassa a pályázati
kiírásra beküldött pályamő benyújtóját, a beküldött pályázati anyag
egyidejő visszaküldésével, továbbá a fenntartó önkormányzatokat.
3) az óvodavezetıi álláspályázat újbóli kiírásától a vezetendı
intézmény létrehozásáról
szóló
átszervezési
határozatok
visszavonása miatt az önkormányzat eláll.
Határidı: azonnal
Felelıs: Pintér Imre polgármester

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 18,50 órakor bezárta.

K. m. f .

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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