Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2007. június 22-én
17 órakor megtartott üléséről.
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Tárgy
Beszámoló a horti Napközi Otthonos Óvoda munkájáról és az
intézményt érintő feladatokról
Beszámoló a horti Általános Iskola 2006/2007. évi munkájáról.
Szavazás módjának megválasztása
Szavazatszámláló Bizottság megalakítása
Füredi István általános iskola igazgatói megbízása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2007. június 22-én Hort
Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Jelen vannak: l. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Erdélyi László
7. Habány György
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Rózsavölgyi Jánosné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné
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Távolmaradását bejelentette:
1. Hegedűs Dezső

képviselő

Napirend:

l. Beszámoló az Önálló Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő
munkáról.
2. Beszámoló az Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról.
3. Iskola igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása.
4. Bejelentések, indítványok.

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a nyílt ülésen megjelent testületi tagokat.
Megállapított, hogy 1 fő van távol, a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére
Bódi Jánosné és Urbán Jánosné képviselőket kérte fel.
1. Napirendi pont:
Beszámoló az Önálló Napköziotthonos Óvodában folyó
oktató-nevelő munkáról.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte, hogy az előzetesen kiküldött írásos
beszámolóhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Erdélyi László képviselő: A Közoktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót. Tárgyalt a Bizottság a Közoktatási Társulásról is, és arra a megállapodásra
jutottak, hogy az alap társulási formát javasolják kisebb községgel, és Hort gesztorságával.
Molnár Istvánné képviselő: A beszámoló utal negatívumokra is, mik ezek?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Egyik negatívumnak azt tartja, hogy társulás után
egyformának kell lennie a pedagógiai munkának, egy közös SZMSZ van mindenkinek. A
másik az, hogy igen komoly előkészítő munkát igényel mindenkitől, de a gyereklétszám
csökkenése miatt muszáj társulni.
Horváh Sándor képviselő: Ha véletlenül nem sikerül a társulás, hogyan képzeli az
óvodavezető a jövőt, valamint milyen a kapcsolata a Konyhával?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Anyagilag jelenleg még nem állunk olyan rosszul. Sajátos
nevelést igénylő gyerekekre is kapunk támogatást, és még kapjuk az alap normatívát. Ebben
az évben még boldogulunk, de a későbbieket nem tudjuk. Talán egy napköziotthonos csoport
beindításával lehetne segíteni. Kimondatlanul a pedagógusok leépítéséről szól a dolog, a
gyerek létszám csökkenésével. Ahol nincs elegendő bevétele az önkormányzatnak,
belekényszerül a társulásba.
A Konyhával ugyanolyan jó a viszony, mint eddig. Az Önkormányzat szeretné átvinni a
konyhát a zárda épületébe, ezáltal az óvoda tudná hasznosítani a jelenlegi konyha helyiségeit.
2008. augusztusáig van haladék orvosi szoba kialakítására.
Csontos András képviselő: Mely településekkel szeretnénk társulni?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Az előzetes megbeszélésen Rózsaszentmárton, Ecséd,
Boldog, Szűcsi települések vezetői és intézményvezetői vettek részt. Tudomása szerint Atkár
is hajlandóságot mutat a társulásra.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Számítást végeztek a pénzügyi csoporttal, melyben
összehasonlították a 2006/2007-es tanév és a várható – társulás utáni - 2007/2008-as tanévet,
és az eredmény 9,5 millió Ft a társulás javára.
Horváth Sándor képviselő: Szerinte az elmaradott települések még elmaradottabbak
lesznek. Miért jó ez?
Balázs Ferenc képviselő: Az állam nem akarja, hogy 3000 Önkormányzat legyen, hanem kb.
500-at akar. Ezért kényszerítenek bennünket a társulásba, hacsak nem tudunk
létszámnövekedést produkálni.
Tari István képviselő: A központi szerepet meg kellene tartanunk. Szeptembertől sajnos már
csökken a normatíva.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Óvoda
felújítása július 9-én indul. A Zárda iskola felújítási tervei folyamatban vannak az épület
egyik részébe egy modernebb Konyha kerülne kialakításra, a másik részében pedig
egészségügyi központban a házi orvosok és a védőnői szolgálatok helyezkednének el. A
Konyha átköltözésével felszabaduló helyiségekben kialakításra kerülhetne az Óvoda
tornaszabója és a még hiányzó helyiségek. Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra
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bocsátotta a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 11 egybehangzó igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
83/2007.(06.22.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a horti Önálló
Napközi Otthonos Óvodának az eltelt két év nevelő-oktató munkájáról
és az intézményt érintő feladatokról, valamint a minőségirányítási
program beindításáról és az azóta végzett munkáról szóló beszámolóját
megtárgyalta és azt tudomásul vétellel elfogadta.

2. Napirendi pont:
Beszámoló az Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte, hogy az írásos anyaghoz van-e kiegészíteni
valója az előadónak.
Bódi Jánosné megbízott iskola igazgató: A kiküldött írásos anyaghoz az alábbi kiigazítást
tette: - 6. old. – fellebbezéssel még 2 tanulót felvettek azóta
- 7. old. – az ingyenmunka eltörlésre kerül
- 8. old. – a 2 mill. Ft-os pályázaton 160 ezer Ft-ot nyertünk
- évismétlésre bukott 3 nyolcadik osztályos tanuló, ebből 1 tanuló 7 tantárgyból, ő
Ecsédről jár ide.
Kerek Oszkár polgármester: Meghívták a nevelői záró értekezletre, ahol sok információhoz
jutott, többek között megtudta, hogy a tantárgyi felmérések alapján a jobb eredményt elért
gyerekek vetekszenek a városi gyerekekkel. Kérte a képviselőket tegyék meg
hozzászólásaikat.
Tari István képviselő: Mi van a gyengébb gyerekekkel pl. az alsóban? Hol tartanak az
iskolában a létszámleépítéssel, mi a helyzet a táppénzesekkel?
Bódi Jánosné mb. iskola igazgató: A gyengébbek több korrepetálást igényelnek. Egyébként
nagy szintkülönbség van a gyermekek eredményeiben. Egy pedagógus baba-programban vesz
részt, ezért táppénzen van, így őt nem lehet elküldeni.
Horváth Sándor képviselő: Hogyan zárult a Blahó Éva és Molnár József ügy?
Kerek Oszkár polgármester: A Blahó Éva ügyben oka fogyottá vált a bírósági tárgyalás, a
tanárnő visszakerült a tantestületbe.
Molnár József beperelt bennünket a békés elválás egyezségét megszegve. Elég nagy összeget
követel. Annak idején úgy vette át a korábbi vezetés a régi munkahelyéről áthelyezéssel, hogy
folyamatossá váljon munkaviszonya. Erről azonban a Képviselő-testület nem tudott. Így
viszont elvileg végkielégítés jár neki.
Horváth Sándor képviselő: Fel kell vállalni azt is, ha korábban rossz döntést hoztak. Most is
igazgató választás előtt állunk, vigyázni kell, odafigyelni.
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Kerek Oszkár polgármester: A mostani pályázók anyaga megfelel a kiírásnak. A korábbinál
a szakértő véleményére alapoztak.
Tari István képviselő: Mindig a mindenkori Testületnek kell helytállni. Milyen jogon kért
ügyvédet Molnár József, és miért kellett kifizetnie az Önkormányzatnak? Nincs megállapítva
a felelős személye, meg kell őket keresni, ne fizessünk fölöslegesen más felelőtlensége miatt.
Balázs Ferenc képviselő: Véleménye szerint egyetlen akkori képviselő sem felelős a
helytelen döntésért. Az akkori vezetők a felelősek.
Kerek Oszkár polgármester: Beszámolt arról, hogy 6 település vezetői voltak jelen Horton
egy Kistérségi tájékoztatón a Közoktatási társulással kapcsolatban. Minden település
gondolkodik, de előbb-utóbb kényszer lesz belőle. A horti tantestület szakmailag megfelel a
gesztor szerepre.
Mivel több hozzászólás nem volt a beszámolóval kapcsolatban megköszönte Bódi Jánosné
mb. iskola igazgatói tevékenységét, és szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással azt elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
84/2007.(06.22.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a horti Általános
Iskola 2006/2007 évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és
tudomásul vétellel elfogadta.
3. Napi rendi pont
Iskola igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása.
Kerek Oszkár polgármester: Az SZMSZ 10.§ (3) bekezdése értelmében az Iskola igazgatói
állásra benyújtott pályázatok elbírálására zárt ülést rendel el.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés keretében
döntött az Iskola igazgatói állásra benyújtott pályázatokról. Az eredmény ismertetésére nyílt
ülés keretében kerül sor.
A Képviselő-testület nehéz helyzetben volt, hiszen mindhárom pályázó anyaga jó volt és
megfelelt a pályázati kiírásnak. A testület minősített többséggel Füredi Istvánt bízta meg az
Általános iskola igazgatójának.
Megköszöni a pályázók részvételét a pályázati eljárásban, gratulált a megbízott igazgatónak
és munkájához sok sikert kívánt.
Mivel sokáig elhúzódott az 1-3 napirendi pontok tárgyalása, így a 4. napirendben jelzett
bejelentések és indítványok a következő ülésen kerülnek megtárgyalásra.
A polgármester megköszönte a Testület tagjainak a megjelenést, és az ülést berekesztette.

kmf.
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