Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u. 59.
11-A/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:

Távol:

Bősze Kornél
ifj. Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán
Bősze Kolozs

polgármester

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők
alpolgármester

Bősze Kornél polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5
képviselőből 4 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta.

NAPIRENDI JAVASLAT
1. Napirendi pont
A Lébényi Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések
a)
ÁMK alapító okiratának módosítása (Hiánypótlás)
b)
Óvoda alapító okiratának módosítása (Hiánypótlás)
Előadó: polgármester
2. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Polgármester

Napirendi pontok tárgyalása.
1. Napirendi pont
A Lébényi Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések
a)
ÁMK alapító okiratának módosítása (Hiánypótlás)
Előadó: polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi.)

Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 4
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2012. /VII.03./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény nagyközség, a Bezi község és
Mecsér község önkormányzatai közös fenntartásában működő Lébényi Általános Művelődési
Központ alapító okiratát 2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja,
valamint elrendeli az alapító okirat módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalását.
I. Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bezi és Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Közokt. tv.) 37. § (1)-(5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:
II. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. Az Intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
III. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, ezen belül közös igazgatású közoktatási
intézmény.
IV. Az alapító okirat 15/A. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15/A. Az intézmény tevékenységei:
Az intézmény ellátandó alaptevékenysége: nappali rendszerű, általános műveltséget
megalapozó 8 évfolyammal működő iskolai oktatás.
–

Az intézmény ellátja az 5. pont szerinti működési területén lakóhellyel rendelkező
gyermekek általános iskolai nevelését, oktatását, napközi otthoni ellátását,
nevelését. A lébényi székhelyintézményben és a bezi tagintézményben német
nemzetiségi nyelvoktatást végez.

–

Alapfokú művészetoktatási feladatokat lát el zeneművészeti ágban, az
alaptevékenységek szakfeladatrendjei között felsorolt tanszakokon.

–

Az intézmény tanulóinak, alkalmazottainak könyvtári szolgáltatást nyújt.

a) Alaptevékenységek államháztartási szakágazati besorolása:
852010
b)

alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása
852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011
852012

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban
szenvedő gyermekek esetén:
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek, tanulók,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
−

852013

852021
852022

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban
szenvedő gyermekek esetén:
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek, tanulók,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
−

852023

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban:

a) 2011. szeptember 1-től kimenő rendszerben a következő tanszakokon:
szolfézs, furulya, fuvola, zongora.
b) 2011. szeptember 1-től felmenő rendszerben az alábbiak szerint:
− Klasszikus zene:
 fafúvós tanszak (furulya, fuvola),
 billentyűs tanszak (zongora),
 zeneismeret tanszak (szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet –
zeneirodalom),
 kamarazene tanszak (kamarazene, kórus).
− Népzene:
 pengetős tanszak (citera).
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése az alábbi
típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914
855915

855916

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,
− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

856013
910123

Fejlesztő felkészítés
Könyvtári szolgáltatások

910121
910122

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910204
931204
562913
562917

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés (az általános iskola, az óvoda kedvezményes
étkezés igénybevételére jogosult alkalmazottai tekintetében).

890114

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok

890115

Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok részére.

A 890114 és a 890115 számú alaptevékenységi elemek értelmezése:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi sajátos
nevelési igényű tanulók, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók, valamint
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére biztosítja a többi tanulóval együtt
a képesség-kibontakoztató felkészítést, illetve az integrációs nevelést, oktatást:
−

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Lébényi Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések
b)
Óvoda alapító okiratának módosítása (Hiánypótlás)
Előadó: polgármester

Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 4
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2012. /VII.03./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény Nagyközség Önkormányzata,
a Bezi Község Önkormányzata és Mecsér Község Önkormányzata közös alapítású
intézményének a Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsődének alapító okiratát az
alábbiakban jóváhagyott módosításokkal lépteti hatályba, valamint elrendeli az alapító okirat
módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalását.
V. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„Jogelődje: Lébényi Általános Művelődési Központ 9155 Lébény, Iskola köz 1.”
VI. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”
VII.

Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. Az intézmény alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
Alaptevékenysége: óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés.
–

Az intézmény ellátja a 4. pont szerinti működési területén lakóhellyel rendelkező
óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését ellátását, napközbeni ellátását, iskolára
felkészítését, valamint 2. életévüket betöltött kisgyermekek bölcsődei ellátását,
egységes óvoda-bölcsőde csoportban.

–

Szakvélemény alapján végzi a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelését, ellátását a szakfeladatrendben nevesített fogyatékosságban szenvedő
gyermekek esetében.

–

Német nyelven nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást végez.

Államháztartási szakágazati besorolása:
851020

óvodai nevelés

VIII. Az alapító okirat 13. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”

IX. Az alapító okirat 18. pontjából a „Lébény, Fő út 86.” szövegrész törlésre kerül.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Alapítvány a Zsidó Temetők Megóvásáért Kelet-Európában
(HFPCJ) képviselője Stadler Mihály keresett meg a községünkben lévő zsidó temető
gondozásra vonatkozóan karbantartási szerződés tervezettel, amely az említett temető
gondozási feladatait (évi 4 alkalommal fűnyírás) rögzíti. Az alapítvány évente 4 X 25.000 Ftot fizetne az elvégzett munkáért.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 4
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012. /VII.03./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester, hogy
a Bezi községben található zsidó temető gondozása tárgyában az Alapítvány a Zsidó
Temetők Megóvásáért Kelet-Európában (HFPCJ) képviselőjével a karban tartási
szerződést megkösse.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
(Szerződés tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bősze Kornél polgármester: Lébény Nagyközség Polgármestere megküldte a közoktatási
társulás 2011. évi elszámolását. A bevételek és kiadások elszámolása a megállapodásnak
megfelelően történt, 1.139.181 Ft-ot kell még fizetni a 2011. évre.
Dóra Vilmos képviselő: A kiadásokról kérjünk részletes kimutatást.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette, határozatot nem hozott.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

