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Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt község Önkormányzat
Képviselő- testületének 2011. március 3-án tartott együttes nyilvános
ülésének:
Ököritófülpös
a./ Jegyzőkönyve:34-től-40 -ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-3-ig
c./ Határozatai: 12-től-13-ig
Rápolt
a./ Jegyzőkönyve: 23-tól- 29 -ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-3-ig
c./ Határozatai: 9-től-10-ig
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda
és Könyvtár magasabb vezetői álláshely meghirdetésére.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármester
2./ Tájékoztató a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és
Könyvtár átadás- átvételével kapcsolatban.
Előadó: Balogh Tünde mb. intézményvezető
3./ Egyebek
Ököritófülpös, 2011. március 3.
Szabó Béla
Polgármester

Petri István
polgármester
Hopka Ildikó
Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt községek Képviselőtestületének 2011. március 3-án tartott együttes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Ököritófülpös
Jelen vannak
Ököritófülpös részéről: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta

Rápolt község részéről:Petri István polgármester
Móricz Ferenc alpolgármester
Kiss Zoltán
Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó körjegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, 5 fő az
ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
Petri István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 5 fő testületi tagból, 3 fő az
ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
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1. Napirendi pont
Előterjesztés a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és
Könyvtár magasabb vezetői álláshely meghirdetésére.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármester

A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt.
A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra
pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő
előkészítő feladatokat, a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat
jegyzője készíti el. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a körjegyzőnek, hogy
a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
magasabb vezetői álláshelyét a törvényben foglaltak szerint hirdesse meg,
úgy hogy a vezetői állás betöltésének időpontja 2011. szeptember 1. legyen.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011( III.03. )
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
9/ 2011( III.03.)
Határozata
A Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és Könyvtár
magasabb vezetői pályázatának meghirdetéséről.
Képviselő-testület:
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Felhatalmazást ad a körjegyzőnek, hogy a Németh Lili Általános IskolaNapközi-otthonos Óvoda és Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére, amely
2011. szeptember 1-től tölthető be, a pályázatot a jogszabályban foglaltak
szerint készítse el és hirdesse meg.

2./ Napirendi pont
Tájékoztató a Németh Lili Általános Iskola- Napközi-otthonos Óvoda és
Könyvtár átadás- átvételével kapcsolatban.
Előadó: Balogh Tünde mb. intézményvezető

A polgármester felkéri Balogh Tünde mb. igazgatót, tájékoztassa a
képviselő-testületet, az eltelt időszak munkálatairól.
Balogh Tünde mb. igazgató
Megköszöni a bizalmat a képviselő-testületeknek, elmondja, hogy
megpróbál az elvárásoknak megfelelni. 2011. 01.21. napjával kapta meg a
bizalmat és azóta elmondja, hogy egy fővel Szabó Dániel pedagógussal
bővültek. A személyi anyagokat áttanulmányozta és észlelte, hogy egy fő
nem a végzettségének megfelelő munkakörben van foglalkoztatva. Erről
tájékoztatta a polgármestert, mint munkáltatót és kérte tegye meg a további
szükséges intézkedéseket.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy az elmondottakról korábban értesült és a szükséges
intézkedést megtette, az érintett dolgozót végzettségének megfelelő
munkakörbe helyezte, valamint a könyvtárhoz szükséges továbbképzést a
dolgozó számára előírta.
Hozzászólások:

Kukucskáné Laboncz Márta
Elmondja, hogy ő úgy emlékszik, hogy az alapító okiratból kikerült a
könyvtár. Kérdezi, hogy a dolgozónak ezután mi lesz a munkaköre és erről
tájékoztatni kell a falut is. Arra kíváncsi hol fog ő ezután dolgozni, hogyan
fogják őt tovább foglalkoztatni?
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Ha az Önkormányzathoz kerül köztisztviselő lesz? Nincs kifogása ellne,
csak tájékoztatást kér, hogy ne vigyen ki más hírt.
Hopka Ildikó körjegyző

Az iskola alapító okiratának szakfeladatai közül egyedül a konyha került át
az Önkormányzat szakfeladataihoz. Eddig is benne volt és most is benne
van az Önkormányzat szakfeladatai között a közművelődési tevékenység és
a könyvtári tevékenység, tehát továbbiakban sem intézményként fog
működni hanem szakfeladatként, így vezetői pótlék nem jár a dolgozónak.
Az iskolánál mivel az iskolakönyvtár működik, benne van az alapító
okiratában a könyvtári tevékenység. A munkáltató személyében történik
változás, munkakörében nem. Nem köztisztviselő lesz, hanem
közalkalmazott marad. Köztisztviselői besorolásban csak a Körjegyzőség
dolgozói vannak.
Petri István polgármester
Elmondja, hogy aki most új képviselő, lehet zavart okoz, hogy ki
köztisztviselő, ki közalkalmazott. Meg lesz határozva a dolgozó illetménye
törvény szerint, a végzettségének megfelelően megállapított bérezés szerint.
3./ Egyebek
I./

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 2011.február 15-én
tartott együttes ülésén 16 főben határozta meg a Németh Lili Általános
Iskolában dolgozó pedagógusok létszámát.
Kéri a képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a megbízott
igazgatónak, hogy a 16. pedagógus álláshelyet határozatlan időtartamra
hirdesse meg.
Hozzászólások:
Kukucskáné Laboncz Márta
Kérdezi, hogy Szabó Dániel most dolgozik?
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy igen dolgozik határozott időre szóló szerződéssel van
alkalmazva.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011( III.03. )
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
10/ 2011( III.03.)
Határozata
A Németh Lili Általános Iskola pedagógus álláshelyének meghirdetéséről.
Képviselő-testület:
Felhatalmazást ad Balogh Tünde mb. igazgatónak, hogy a költségvetésben
jóváhagyott 16. pedagógus álláshelyet, határozatlan időtartamú
közalkalmazotti álláshelyre meghirdesse.
II./
A polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy Kukucskáné Laboncz
Márta óvodavezető küldött az ÁNTSZ-nek egy levelet, hogy az óvodában a
tetű helyzet tűrhetetlen. Erről a napokban értesült, mivel hivatalosan most
küldte meg az ÁNTSZ a hatósági intézkedést.
Kérdezi az érintettől, hogy saját hatáskörében miért intézkedett? Legalább
az intézményvezetővel nem kellett volna- e egyeztetnie?
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy nagy probléma van az óvodában a tetű kapcsán, így úgy
gondolja, hogy neki ehhez joga volt. A probléma nincs megoldva és bárki
szólhat az ÁNTSZ-nek. Ő napi szinten találkozik a tetvesség problémájával
és ha a védőnő nem teszi évek óta a dolgát, ő megtette az ÁNTSZ felé a
jelzést és csak a jó szándék vezérelte. Nem gondolta, hogy ebből baj lesz.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy a jó szándéka az Önkormányzatnak többszázezer forintjába
kerül, így a óvodavezető túllépte a hatáskörét, nem egyeztetett, hogy erre
biztosítva van –e a fedezet.
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Szécsi Bálint:
Elmondja, hogy az óvodavezető nem járta be a hivatali utat.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy ennek következménye lesz és megkéri a munkáltatóját, az
iskolaigazgatót, hogy ebben az ügyben járjon el.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Hangsúlyozza, hogy jó szándékból tette és ő nem gondolta,hogy ez lesz
belőle.
Petri István polgármester
Elmondja, hogy így nem lehet kezelni a problémát, hiába jó szándékból
tette. Ez az önkormányzatnak több százezer forintjába kerül.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elnézést kér, nem szándékosan tette. Elmondja, hogy nem tudta a
következményét, de ezt nem itt mindenki előtt, hanem csak vele kellett
volna közölni. A probléma nincs megoldva, neki mondják minden nap. Ő
felvállalta, nem tudta, hogy ennek ez lesz a következménye.
Petri István polgármester
Elmondja, hogy elég sokat üléseznek mostanában együtt, lehetett volna
kérni jegyzőkönyveztetni, hogy hathatós intézkedést kér.
Tarcali Gyuláné:
Véleménye szerint ez írott szabály, hisz ő is volt intézményvezető, de soha
nem lehetett megkerülni a hivatali utat.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy az óvodavezető már nem kezdő, ha nem tartotta be a
hivatali utat, hibázott akkor ennek következménye lesz és ezzel a témát
lezártnak tekinti.
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Kukucskáné Laboncz Márta:
Kéri, had mondja el. Ő este mikor Balogh Tündét megválasztották már
felhívta és gratulált neki, tehát ő együttműködik. Korábban másképp volt.
Kapott ígéretet arra is, hogy leülnek beszélni,de nem történt meg.
Szabó Béla polgármester
A tények magukért beszélnek. Először a hatóságot értesítette az
óvodavezető, tehát hátba támadta a fenntartót.

A polgármesterek az együttes nyilvános ülést bezárták.

k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Petri István
Polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző
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