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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én 19.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők

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.
A meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot:
Jelenlévő ügyfél Varga János telek határ rendezése iránti kérelmét tárgyalja első napirendi
pontban a képviselő-testület.
Meghívtam az ülésre Sárközi József és Burányi Zoltán urakat a két helybeli vendéglő
üzemeltetőit a falunappal kapcsolatos megbeszélésre.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta.

NAPIRENDI JAVASLAT
1./ Napirendi pont:
Varga János telek határ rendezése iránti kérelme.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
2./ Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
3./ Napirendi pont
A Lébényi Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések.
a) ÁMK alapító okiratának módosítása.
b) Óvoda alapító okiratának elfogadása.
c) ÁMK fenntartására irányuló társulási megállapodás módosítása.

d) Óvoda fenntartására irányuló társulási megállapodás elfogadása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
4. / Napirendi pont
Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezése.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
5./ Napirendi pont
Falunappal kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

Napirendek tárgyalása
1./ Napirendi pont:
Varga János telek határ rendezése iránti kérelme.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Megkérem, Varga Jánost terjessze elő kérelmét.
Varga János: A Külső-Petőfi utcában a telkek kialakítása során a tulajdonomat képező 274/1.
hrsz.-ú területből 3 m széles területet átadtam az önkormányzatnak, azzal hogy a területem
másik határán lévő az önkormányzat tulajdonát képező 180/1. hrsz.-ú területből, ezt
visszakapom. A telekhatár módosítás már több alkalommal kimérésre került. A
Földhivatalban az ingatlan csere nem került átvezetésre. Kérem a Képviselő-testületet az
ingatlan csere jóváhagyására.
Bősze Kornél polgármester: Kérem Varga Jánost, hogy amennyiben az ingatlan kimérésről
változási vázrajzzal rendelkezik, azt szíveskedjék a Képviselő-testülethez benyújtani. Utána
kell nézni a korabeli iratoknak, valamint a Földhivatal ingatlan nyilvántartásában szereplő
adatoknak. Az adatok pontos ismeretében tud dönteni a Képviselő-testület.
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzottakat tudomásul vette,
határozatot nem hozott.
2./ Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

Bősze Kornél polgármester: Felkérem körjegyzőnket tájékoztassa a testületet a
gyermekjóléti munkatárs által elkészített beszámolóról.
(Beszámoló írásban mellékelve.)
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2012 /V.24./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatás alapján
jóváhagyja a 2011. évről szóló gyermekvédelmi beszámolót.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont
A Lébényi Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések.
a) ÁMK alapító okiratának módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2012 /V.24./ Ha t á r o z a t a
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 címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okirata”
II. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. Neve: Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rövid neve: Lébényi Általános Iskola és Zeneiskola.
Intézményegységei:
 Általános Iskola, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
Tagintézményei:
-

Bezi Általános Iskola, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
Mecséri Általános Iskola, 9176 Mecsér, Dózsa u. 19.

 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
III. Az alapító okirat 4.-8. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános iskolai nevelés és oktatás,
továbbá a Közokt. tv. szerinti alapfokú művészeti oktatás és nevelés, a sajátos nevelési
igényű gyermekek oktatása-nevelése, valamint a német nemzetiségi iskolai oktatás
nyelvoktató formában történő megvalósítása, továbbá iskolai könyvtári feladatok
ellátása.
Az intézmény speciális tagozatot nem működtet, vállalkozói tevékenységet nem
folytat.
5. Működési köre: Lébény Nagyközség, Bezi Község és Mecsér Község
közigazgatási területe. Az intézmény feladatait Lébény Nagyközségben, Bezi
Községben és Mecsér Községben lakó általános iskolás korú gyermekek tekintetében
látja el. Feladatait az önkormányzatok együttműködési megállapodása alapján más
településeken lakó általános iskolás korúak tekintetében is elláthatja.
6. Alapítója: Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Fenntartója:
 Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
 Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
 Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
 Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
 Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
 Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
7. Irányító szerve: Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155
Lébény, Fő út 47.
Az irányító szerv ezen jogát az alábbi korlátozással gyakorolhatja:
 Az
intézmény
átalakításához,
megszüntetéséhez,
valamennyi
társönkormányzat képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal
meghozott döntése szükséges.
 Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

döntését megelőzően ki kell kérni a társönkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét.
8. Az Intézmény besorolása:
Alaptevékenysége: többcélú közoktatási intézmény, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
IV. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, amelyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 2012. július 1-jét követően a (új)
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
V. Az alapító okirat 12. pontjának rendelkezései törlésre kerülnek.
VI. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. Az intézmény a Közokt. tv. 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közös igazgatású
közoktatási intézmény, amely a Közokt. tv. 20. § (1) b) és e) pontja szerinti általános
iskola, valamint alapfokú művészetoktatási intézmény közoktatási feladatait látja el,
valamint iskola könyvtári szolgáltatást végez.
VII.

Az alapító okirat 15/A. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15/A. Alaptevékenysége
1.1.1.1.1 852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
1.1.1.1.2 852011Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)
852012 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

1.1.1.1.3 852021Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
852022 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).
1.1.1.1.4 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
1.1.1.1.5 855912Sajátos 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
1.1.1.1.6 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
1.1.1.1.7 855915Sajátos 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
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
1.1.1.1.8 856013
910123

Fejlesztő felkészítés
Könyvtári szolgáltatások

1.1.1.1.9 910121
910122

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

1.1.1.1.10 910204
1.1.1.1.11 931204
1.1.1.1.12 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.
VIII. Az alapító okirat 18. pontjának rendelkezései törlésre kerülnek.
IX. Az alapító okirat 23. és 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
23. Az intézmény telephelyei:
−
−
−
−

Lébény, Iskola u. 1.
Lébény, Iskola köz 2.
Bezi, Szabadság u. 65.
Mecsér, Dózsa u. 19.

24. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai ellátásához rendelkezésére
áll a:
−
−
−
−

Lébény, Iskola u. 1. szám alatti iskolaépület,
Lébény, Iskola köz 1. szám alatti iskolaépület, vele egy telken lévő
tornateremmel, kazánházzal,
Lébény, Iskola köz 2. szám alatti iskolaépület, konyhával, étteremmel,
kiegészítő helyiségekkel,
Bezi, Szabadság u. 65. szám alatti iskola-óvoda épület

−

Mecsér, Dózsa u. 19. szám alatti iskolaépület.

Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a nevelő-oktató
munkához szükséges egyéb eszközökkel felszerelt, amelyeket az intézmény tart leltár
szerint nyilván.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
b) Óvoda alapító okiratának elfogadása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2012 /V.24./ Ha t á r o z a t a
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 alábbiak
szerint jóváhagyja:
Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde Alapító Okirata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bezi 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 2012. augusztus 1-i hatállyal intézményt
alapítanak, amelynek alapító okiratát az alábbiak szerint adják ki:
A költségvetési szerv
2. Neve: Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde.
Tagintézményei:
-

Bezi Óvoda, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
Mecsér Óvoda, 9176 Mecsér, Felszabadulás u 6.

3. Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 86.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Ötv. 8. §-a szerinti óvodai nevelés, a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, óvoda-bölcsődei ellátás biztosítása,
valamint német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás.

5. Működési köre: Lébény nagyközség, Bezi község és Mecsér község közigazgatási
területe. Az intézmény feladatait Lébény nagyközségben, Bezi községben és Mecsér
községben lakó óvodás korú gyermekek tekintetében látja el. Feladatait az
önkormányzatok együttműködési megállapodása alapján más településeken lakó
óvodás- korúak tekintetében is elláthatja.
6. Alapítója:
 Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
 Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
 Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
Fenntartója:
 Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
 Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
 Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
 Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
 Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
 Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
7. Irányító szerve: Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155
Lébény, Fő út 47.
Az irányító szerv ezen jogát az alábbi korlátozással gyakorolhatja:
 Az
intézmény
átalakításához,
megszüntetéséhez,
valamennyi
társönkormányzat képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal
meghozott döntése szükséges.
 Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
döntését megelőzően ki kell kérni a társönkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét.
8. Az Intézmény besorolása:
Alaptevékenysége: többcélú intézmény, egységes, az óvodai és bölcsődei feladatokat
ellátó intézmény.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
9. Vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Közokt. tv. 18. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, az ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. § (1) bekezdés a) pontja és a 11//1994.
(VI.8.) MKM rendelet 12-14. §-ai alapján nyilvános pályázat útján a

társönkormányzatok képviselő-testületeinek véleményének kikérését követően Lébény
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és képviseletében a
polgármester gyakorolja az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat.
A tagintézmény-vezető, kinevezési rendje:
A tagintézmény-vezető a Vhr. 5. § (1) bekezdés a), ab) pontja értelmében magasabb
vezetőnek minősül.
A tagintézmény-vezetőt az intézményvezető bízza meg.
Megbízás időtartama a tagintézmény-vezető esetében határozott időre szól, a Kjt. 23. §
(3) bekezdésében, valamint Vhr. 18. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembe
vételével.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, amelyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 2012. július 1-jét követően a (új)
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
11. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény mindenkori vezetője.
12. Az intézmény többcélú, a Közokt. tv. 33. § (1) bekezdés f) pontja szerinti egységes, az
óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény.
13. Az intézmény alaptevékenységi szakágazata:

8510 iskolai előkészítő oktatás.

14. Alaptevékenysége:
1.1.1.1.13

851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
1.1.1.1.14
851011
Óvodai nevelés, ellátás
1.1.1.1.15 851012Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 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.
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
1.1.1.1.16 856013
1.1.1.1.17 562912
562917

Fejlesztő felkészítés
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés (az általános iskola, az óvoda kedvezményes
étkezés igénybevételére jogosult alkalmazottai tekintetében).

1.1.1.1.18 889101 Bölcsődei ellátás
1.1.1.1.19 890114
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok
életminőségét javító programok
1.1.1.1.20 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.
15. A székhelyintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 130 fő.
A bezi tagintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 25 fő.
A mecséri tagintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 25 fő.
16. Az intézmény önálló jogi személy; gazdasági és pénzügyi feladatait Lébény
Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el.
17. Az intézmény vezetője az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott
költségvetési előirányzatok felhasználásával önállóan látja el az alábbi gazdálkodási
részfeladatokat:
−

bérgazdálkodás,

−

készlet beszerzés,

−

kis értékű tárgyi eszköz beszerzés.

18. A készkiadások teljesítésére rendelkezésre bocsátott házipénztári ellátmány az
intézmény számára: 40.000 Ft.
19. Az intézmény telephelyei:
 Lébény, Fő út 86.
 Bezi, Szabadság u. 65.
 Mecsér, Felszabadulás u. 6.
20. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai ellátásához rendelkezésére
áll a:

−

Lébény, Fő út 86. szám alatti óvodaépület,

−

Bezi, Szabadság u. 65. szám alatti iskola-óvoda épület óvoda része,

−

Mecsér, Felszabadulás u. 6. szám alatti óvodaépület.

Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a nevelő-oktató
munkához szükséges egyéb eszközökkel felszerelt, amelyeket az intézmény tart leltár
szerint nyilván.
21. A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokkal, ingó vagyontárgyakkal az
államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a helyi
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gazdálkodik.
Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézményvezető útján gyakorolja.
22. Egyéb
Az intézmény a Lébényi Általános Művelődési Központból (9155 Lébény, Iskola köz
1.) kiválással jött létre.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

c) ÁMK fenntartására irányuló társulási megállapodás módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012 /V.24./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény-BeziMecsér Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint elfogadja.
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Amely
Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út. 47., képviselő: Kovács Gábor
polgármester),

Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59. képviselő: Bősze Kornél
polgármester),
valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1. képviselő:
Csaplár Zoltán polgármester), a továbbiakban együtt: Felek
között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi pontokba foglalt feltételek mellett:
A Közoktatási Intézmény-fenntartói Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) a Felek 2012. augusztus 1-től az alábbiak szerint módosítják:
I.

A Társulási Megállapodás 3. 1. és 3.2. pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
3.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a tankötelezettség
teljesítéséhez szükséges általános iskolai neveléssel és oktatással, alapfokú
művészetoktatással valamint német nemzetiségi nyelv oktatásával kapcsolatos
feladatok ellátását biztosítja. Bezi Község közigazgatási területén az általános iskola
1-4. évfolyamán általános iskolai neveléssel és oktatással és a német nemzetiségi
nyelv oktatásával kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja. Mecsér Község
közigazgatási területén az általános iskola 1-4. évfolyamán az általános iskolai
neveléssel és oktatással kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja.
3.2. A közösen fenntartott intézmény:
Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9155 Lébény,
Iskola köz 1.
Rövid neve: Lébényi Általános Iskola és Zeneiskola.
Intézményegységei:
 Általános Iskola, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
Tagintézményei:
– Bezi Általános Iskola, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
– Mecséri Általános Iskola, 9176 Mecsér, Dózsa u. 19.
 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 9155 Lébény, Iskola köz 1.

II.

A Társulási Megállapodás 5. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenysége szerint többcélú közoktatási intézmény. A tagintézmények az
előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező költségvetési egységek.

III. A Társulási Megállapodás 8. 1. és 8.2. pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
8.1. A közösen fenntartott intézmény irányítási jogait Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja az alábbi korlátozással:
–

Az intézmény megszüntetéséhez, valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal meghozott döntése
szükséges.

–

Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete döntését megelőzően ki kell kérni a tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek véleményét.

8.2. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozók esetében a székhely intézmény vezetője
személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tagintézményt érintő személyi
kérdésekben az adott tagintézmény vezetőjét egyetértési jog illeti meg.
A tagintézmény vezetőjének kinevezésekor az adott tagintézmény székhelye szerinti
önkormányzat képviselő-testületét egyetértési jog illeti meg.
IV. A Társulási Megállapodás 8. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
8.4. A társulás működéséhez az alábbi vagyontárgyakat bocsátják rendelkezésre:
8.4.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata:
lébényi, 1501 hrsz-ú, Iskola köz 1. szám alatti iskolaépületet,
lébényi, 1434/2 hrsz-ú, Iskola köz 2. számú iskolaépületet (napközi),
lébényi, 1510, 1522 hrsz-ú, Iskola u. 1. szám alatti iskolaépületet (Nagyiskola),
8.4.2. Bezi Község Önkormányzata:
bezi, 105 hrsz-ú, Szabadság u. 65. számú iskola-óvoda épület iskolai részét.
8.4.3. Mecsér Község Önkormányzata:
mecséri 13 hrsz-ú, Dózsa u. 19 szám alatti iskola épületet.
V.

A Társulási Megállapodás 9. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
9.1. A tagintézményekben az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók összevont
oktatása, nevelése folyik.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1-től folyamatos
d) Óvoda fenntartására irányuló társulási megállapodás elfogadása
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2012 /V.24./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény-BeziMecsér
Óvodafenntartó
Közoktatási
Társulás
Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint elfogadja.

ÓVODA FENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út. 47.,
képviselő: Kovács Gábor polgármester),
másrészről Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59. képviselő: Bősze
Kornél polgármester),
valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1., képviselő:
Csaplár Zoltán polgármester)
között az alábbi feltételek mellett:
1. A társult önkormányzatok az 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltaknak
megfelelően 2012. augusztus 1-jei hatállyal közoktatási intézményi társulást hoznak létre
óvoda közös fenntartására.
2. A Társulás neve, székhelye
2.1. Neve: Lébény-Bezi-Mecsér Óvodafenntartó Közoktatási Társulás.
2.2. Székhelye: 9155 Lébény, Fő út. 47.
2.3. Tagjai: Lébény Nagyközség Önkormányzata
Bezi Község Önkormányzata,
Mecsér Község Önkormányzata.
2.4. A közös feladatellátással megbízott neve, székhelye:
Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út. 47.
3. A Társulás által ellátott feladat:
3.1. A társult önkormányzatok közigazgatási területükön az óvodai neveléssel kapcsolatos
feladatok ellátását biztosítják. Lébény nagyközség közigazgatási területén az óvoda
mellett egy óvoda-bölcsődei csoport fenntartása is biztosított. Bezi Község
közigazgatási területén az óvodai nevelésen belül német nemzetiségi óvodai nevelés
folyik.
3.2. A közösen fenntartott intézmény:
Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde, 9155 Lébény, Fő út 86.
Tagintézményei:
– Bezi Óvoda, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
– Mecséri Óvoda, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 6.
4. A megállapodás időtartama:
4.1. A Társulás 2012. augusztus 1-től határozatlan időre jön létre.

5. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei, a költségvetési tervezésre, a
társuláshoz való csatlakozás, valamint a társulás megszűnése esetére vonatkozó
szabályok:
5.1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő költségvetési szerv. A
tagintézmények az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező költségvetési
egységek.
5.2. Az alapítási költségek viselése:
5.2.1.

A társulás által fenntartott intézmény a Lébényi Általános Művelődési
Központból (9155 Lébény, Iskola köz 1.) kiválással létrejött intézmény. Az
intézmény működésének megkezdéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon a
korábbi ÁMK intézményegységi működés feltételeivel azonos módon a társulás
tagönkormányzatai
tulajdonaként
rendelkezésre
állnak,
amelyet
a
tagönkormányzatok az intézmény működéséhez átadnak.

5.2.2.

A társulásban részt vevő önkormányzatok saját költségvetésük terhére viselik a
náluk felmerült egyéb alapítási költségeket.

5.3. A társulásban részt vevő önkormányzatok a költségvetési tervezés során az alábbiak
alapján járnak el:
5.3.1.

A dologi és személyi költségek tervezése a társulásban részt vevő települések
vonatkozásában külön történik, az intézményvezető, tagintézmény vezetők
véleményezési joga mellett. A tagintézmények székhelye szerinti önkormányzat
képviselő-testülete fogadja el az adott tagintézmény vonatkozásában jelentkező
tervszámokat. Ezek Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
általi jóváhagyást követően épülnek be a társulás költségvetésébe.

5.3.2.

A lébényi intézmény dologi és személyi kiadásaival kapcsolatos tervszámok
elkészítéséről az intézmény vezetője gondoskodik, amelyek Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete általi jóváhagyást követően épülnek be a
társulás költségvetésébe.

5.3.3.

A közösen fenntartott intézmény által használt épületek beruházási és felújítási
költségei a tulajdonos önkormányzatot terhelik.

5.3.4.

A társulás teljes költségvetése egységesen
Önkormányzata költségvetésében jelenik meg.

5.3.5.

Az intézmény közös működtetésének költségei gyereklétszám arányában
terhelik a fenntartó önkormányzatokat. Amennyiben a normatív hozzájárulások
az intézmény működtetéséhez nem nyújtanak elegendő fedezetet, a
tagintézmények székhelye szerinti önkormányzatok a tervadatok alapján
számított rájuk eső különbözet 10%-át, de minimálisan a társulási megállapodás
9.2. pontjának figyelembevételével a telephelyi bontásban rájuk eső
különbözetet, a saját költségvetésük terhére Lébény Nagyközség Önkormányzata
számlájára átutalják. Az elszámolásra a költségvetési év végén, legkésőbb az
éves beszámoló elfogadásáig kerül sor a ténylegesen felmerült költségek alapján.

5.3.6.

Amennyiben a társult önkormányzatok a megjelölt határidőre nem tesznek
eleget átutalási kötelezettségüknek és a lefolytatott egyeztetés vagy felszólítás
ellenére sem utalják át a tartozást, abban az esetben tudomásul veszik, hogy az

Lébény
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irányítási jogot gyakorló önkormányzat jogosult az adós önkormányzattal
szemben behajtást kezdeményezni és indítani.
5.3.7.

A teljesítések elszámolására az éves beszámoló összeállítása során kerül sor.

5.3.8.

A polgármesterek évenként a költségvetési beszámoló keretében beszámolnak
a társulás tevékenységéről.

5.4. A társuláshoz való csatlakozás:
5.4.1.

A társuláshoz való csatlakozás elfogadásához valamennyi tag önkormányzat
képviselő-testületének minősített többségű döntése szükséges.

5.5. A társulás megszűnése:
5.5.1.

A társulás résztvevőinek közös megegyezésével.

5.5.2.

Amennyiben a tagok száma, a felmondás miatt, egy tagra csökken.

5.5.3.

Jogerős bírósági döntés alapján.

5.6. Elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén:
A társulás által használt vagyontárgyak azt az önkormányzatot illetik meg, amely
nyilvántartásában az adott vagyontárgy szerepel.
A közösen fenntartott intézmény által kötött szerződésekből eredő jogok, illetve
kötelezettségek azt az önkormányzatot illetik vagy terhelik, amelynek a működési
területén folytatott tevékenység érdekében került sor az adott szerződés megkötésére.
5.7. A

társulás megszűnése esetén a tagintézményekben dolgozó pedagógusok
visszakerülnek a tagintézmény székhelye szerinti község önkormányzatához.

6. A Társulás ellenőrzése
6.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata belső ellenőrzése keretében gondoskodik a
közösen fenntartott intézmény költségvetési működésének ellenőrzéséről.
6.2. A társulási szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzésére mindegyik szerzőződő

fél jogosult, amely jogot a polgármester útján gyakorolnak.
7. A társulásban elkülönült, önálló szervezet nem működik.
8. A közös fenntartásra vonatkozó részletes rendelkezések:
8.1 A közösen fenntartott intézmény irányítási jogait Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja az alábbi korlátozással:
–

Az intézmény megszüntetéséhez, valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testületének minősített szavazati aránnyal meghozott döntése
szükséges.

–

Az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adásához és
visszavonásához Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

döntését megelőzően ki kell kérni a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek
véleményét.
8.2 Az intézmény alkalmazásában álló dolgozók esetében a székhely intézmény vezetője
személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tagintézményt érintő személyi
kérdésekben az adott tagintézmény vezetőjét egyetértési jog illeti meg.
A tagintézmény vezetőjének kinevezésekor az adott tagintézmény székhelye szerinti
önkormányzat képviselő-testületét egyetértési jog illeti meg.
8.3 A tagintézményt érintő szerződések megkötése során a tagintézmény vezetőjét
egyetértési jog illeti meg.
8.4 A működéshez szükséges ingatlanokat, helyiségeket, berendezési és felszerelési
tárgyakat az A társulás működéséhez az alábbi vagyontárgyakat bocsátják
rendelkezésre:
8.4.1. Lébény Nagyközség Önkormányzata:
lébényi 1203 hrsz-ú Fő út 86. szám alatti óvodaépületet.
8.4.2. Bezi Község Önkormányzata:
bezi, 105 hrsz-ú, Szabadság u. 65. számú iskola-óvoda épület óvoda részét.
8.4.3. Mecsér Község Önkormányzata:
mecséri 167 hrsz-ú, Felszabadulás u. 6. szám alatti óvoda épületet.
8.5 önkormányzatok térítésmentesen biztosítják a társulás részére.
8.6 A társulásba bevitt vagyon értéknövekedése, amennyiben azt az illetékességi területen
működő
önkormányzat
biztosította,
a telephelyek
szerinti tulajdonos
önkormányzatokat kizárólagosan illeti meg.
8.7 A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató
rendelkezése ennek hiányában az önkormányzatok eseti megállapodása szerint illeti
meg a székhelyintézmény, illetve a tagintézményeket.
8.8 A székhely intézmény épülete és berendezési, felszerelési tárgyai Lébény Nagyközség
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik.
A tagintézmények épületei és berendezései, felszerelési tárgyai a tagintézmények
székhelye szerinti községek önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik.

8.9 A társult önkormányzatok egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból,
származó, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon keresetindítási
lehetőséggel kizárólag az egyeztetés eredménytelensége esetén élnek.

9. Egyéb rendelkezések

9.1.

A tagintézményekben egy-egy összevont óvodai csoportban óvodai nevelés folyik.

9.2.

Az intézmény társulási működtetéséből adódó többlet normatíva – a mecséri
gyerekek után járó társulási többletnormatívát kivéve – 75 %-a Lébény
Nagyközség Önkormányzatát, 25 %-a Bezi Község Önkormányzatát illeti meg. A
mecséri gyerekek után járó társulási többlet normatíva 50 %-a Lébény Nagyközség
Önkormányzatát, 50 %-a Mecsér Község Önkormányzatát illeti meg.
Az egyéb normatívák gyermek, illetve tanuló létszám arányában illetik meg az
egyes önkormányzatokat.

9.3.

A Bezi Község Önkormányzat által működtetett konyha továbbra is Bezi Község
Önkormányzata fenntartásában és működtetésében marad.
A mecséri tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését továbbra is Mecsér Község
Önkormányzata szervezi meg, a normatíva igénylés és elszámolás a székhelyintézményen
keresztül történik.

10. Hatálybaléptetés
10.1.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény, valamint a Ptk. szerződésekre
vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.2.

Jelen megállapodást a felek annak elolvasása és tartalmának megértése,
megismerése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az
önkormányzati akarattal teljességében megegyezőt, helybenhagyólag saját kezűleg
aláírták.

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4. / Napirendi pont
Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezése.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi.
Kérdés hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
5./ Napirendi pont
Falunappal kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Községünkben a falunap 2012. június 16. napján lesz
megtartva. Meghívtam ülésünkre a két helyi vendéglő vezetőjét szeretném megkérdezni, hogy
rendezvényünket mennyiben tudnák támogatni.
Sárközi József: A tavalyi falunapi rendezvényen kb. 40 ezer forint bevételt sikerült elérni
Megdolgozunk ezért keményen nincs annyi bevétel, amiből támogatást tudnánk adni. Belépős
rendezvényt kell tartani, abból lenne bevétel. Olyan sztárvendéget kell hívni, aki mellett
bevételre lehet szert tenni.
Gayer Csaba képviselő: Falunap nem lehet belépős rendezvény.
Bősze Kornél polgármester: Mennyi az a támogatás, amit tudnának adni?
Burányi Zoltán: Előre nem lehet megmondani, ez bevétel függvénye.
Sárközi József és Burányi Zoltán: Valamennyi támogatást vállalunk.
Bősze Kornél polgármester: Várom a képviselők javaslatait, mi legyen a falunapon a
tombola fődíj.
Képviselők részéről elhangzott javaslatok: LCD tv. grillsütő, műanyag kerti bútor.
A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzottakat Bezi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul vette, határozatot nem hozott.
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Dóra Vilmos tagintézmény vezető képviselő: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az
óvodában jelenleg nincs német nemzetiségi óvónő, a jelenlegi információk alapján nem is
lesz, ezzel a nemzetiségi normatíva vált bizonytalanná.

Bősze Kornél polgármester: Hirdetni kell az állást, meg kell keresni az oktatási
intézményeket, ahol végzős óvónők vannak.
Dóra Vilmos tagintézmény vezető képviselő: Megtörtént, aki jelentkezett máshol kapott
számára kedvezőbb állást.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

