BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140
Telefon: 74/491-958

Szám: 1076-3/2011./HSZG.

JEGYZİKÖNYV
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének Alsónyék és Pörböly
községekkel 2011. március 7-én, 17 órakor, a Városháza Házasságkötı termében megtartott
együttes ülésérıl.
Jelen vannak:

Bognár Jenı polgármester,
Dr. Szabó Ákos alpolgármester, Dr. Bonnyai József, Fejes József, Dr.
Kostályné Dr. Kovács Klára, Partiné Harcsa Magdolna, Péter Géza,
Sümegi József képviselık (összesen: 8 fı)

Távol maradt:

Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 1 fı)

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı
Kemény Lajos fıigazgató

Bognár Jenı polgármester úr köszönti a bátaszéki testület tagjain túl az Alsónyéki és a
Pörbölyi Önkormányzat Képviselı-testületét az együttes ülésen. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes Bátaszék részérıl is, mivel 8 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontokra.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatot –
egyhangúlag, 8 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint
alakult:

Napirendi pontok:
1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása
(20. sz. elıterjesztés)
2. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási
Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás IV. számú módosítása
(21. sz. elıterjesztés)

N a p i r e n d i

p o n t o k

t á r g y a l á s a :

1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Rövid módosító javaslatot tennénk a B-A-P MOK intézmény Alapító Okiratára vonatkozóan, azonban ezek a módosítások ennek ellenére nagy jelentıségőek. Két témakörbe foglalható össze az alapító okirat módosítása. Az egyik a telephelyhez kötıdik a másik,
pedig az intézményegységek férıhely létszámára. Az elsı módosító javaslat a telephelyekre
vonatkozik. Valamennyien tudjuk, hogy az óvoda új helyre költözött, és a bölcsıde is. Ennek
megfelelıen az Alapító Okiratban át kell vezetni az új telephelyeknek a pontos címét. A változás az Alapító Okirat 14. pontjában a bölcsıdénél lesz, hisz itt az új címe Perczel u. 1. szám,
a másik változás a bátaszéki városi óvodát érinti itt, ugyanis az új cím az eddigiek helyett a
Hunyadi 44/a. szám lesz. Nagyon fontos tudni, hogy az Államháztartási Törvény tiltja ugyan,
az Alapító Okiratnál a tanév közbeni módosítást, azonban ez alól kivétel, hogy ha értelemszerően új épületbe költözik az oktatási intézmény, akkor ez az átszervezéses tilalom nem vonatkozik erre az esetre.
A másik módosítás a bátaszéki óvodára és általános iskolára vonatkozik. Itt férıhely számokat
kell módosíttatni az Alapító Okiratban. A bátaszéki városi óvodánál szeptembertıl elindul a
10. csoport ebbıl következik, hogy a férıhely számot szeptembertıl Bátaszék esetében a jelenlegi 225-rıl 250 fıre kell felemelni. A másik az általános iskolához kötıdik. A jelenlegi
férıhely szám 719 a gyermekek számának csökkenése miatt némileg csökkenteni kell így a
javaslatunk, hogy a férıhely számot 700 fıben határozzák meg a képviselı-testületek. A másik indok, hogy az integrált pályázatnál is fontos szabály a kihasználtság betartása, a
kihasználtsági mutató betartása a 80 %, márpedig ezzel a 700 fıvel tudjuk ezt a kihasználtságot elérni.

H o z z á s z ó l á s:
Kemény Lajos: Elsısorban a férıhelyekkel kapcsolatos kérdéskör az, amihez szeretnék némi
kis gondolatébresztıt tenni. A telephelyeknek a megváltozása az egy tény. Tudni kell azt,
hogy a DDOP-s pályázathoz volt egy kihasználtsági kötelezvény, hogy egy 80 %-os kihasználtságra van szükség minden intézmény-egységnél. Ez egy feltétel volt ezt vállalni kellett a
pályázatnál. Sajnos az általam javasolt 700 fıs létszám az nem fogja teljesíteni ezt a 80 %-os
kihasználtságot. A bátaszéki általános iskolának a jelenlegi tanulói létszámára (októberi statisztikai létszámára) gondolok akkor az 517 fıt jelent, amit meg kell emelni a SNI-s tanulók
létszámával, ami duplán számít és 35 plusz létszámot jelent, ez sem fogja elérni a 80 %-ot, de
viszonylag közel lesz hozzá. Ebben az esetben, ha nem éri el, akkor valamiféle intézkedési
tervet kell majd készítenie a fenntartónak. Talán olyant lehet, hogy az iskolának a szolgáltatási sprektumával megpróbáljuk növelni a felvételt a környezı településekbıl, esetleg várunk
onnan gyerekeket és ez talán emel rajta. A javaslatom, hogy még annak ellenére is, hogy ez az
arány nem éri el a 80 %-ot, amely a pályázat szerint ideális lenne, ennek ellenére is azt javas-
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lom, hogy a 700 fıs férıhely legyen megjelenítve az Alapító okiratban a bátaszéki általános
iskolában.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
21/2011.(III.07.) önkormányzati határozata
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium
és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okiratának módosításáról
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék-AlsónyékPörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló –
és a határozat mellékletét képezı – módosító okiratot – 2011. április
01-jei, illetve 2011. szeptember 1-je hatállyal - elfogadja.
A képviselı-testület egyúttal a 140/2010.(VII.20.) önk.-i határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: B-A-P MOK fıigazgatója
MÁK illetékes Igazgatósága
irattár

2. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási
Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás IV. számú módosítása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Az Intézmény-fenntartói Társulási megállapodásra vonatkozóan is egy rövidebb módosító javaslatot teszünk a képviselı-testületeknek, ez immár a 4. sz. módosítás. A
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módosítás alapvetı oka, mint írtuk a felvezetıben fıigazgató úrral közösen, a jelenlegi társulási megállapodás értelmében mind a pedagógiai program mind pedig az intézményi minıségirányítási program apróbb módosítása esetén is a módosítási javaslatot elıször a képviselıtestületek elé kellene vinni véleményezésre, majd pedig ezt követıen a társulási megállapodás
alapján a végsı döntést a társulási tanács mondaná ki. Annak érdekében, hogy elkerüljük,
hogy kisebb jelentıségő módosításokkal is zaklassuk a képviselı-testületeket az lenne a javaslatunk, hogy három esetben kerülne az együttes ülés elé a pedagógiai program és az intézményi minıségirányítási programnak a módosítása. Az egyik, ha ez a változás érinti az intézmény struktúráját, Alapító Okiratát. A másik, ha törvényi módosítás teszi kötelezıvé és a harmadik, ha ez a változás érinti az intézmény költségvetését, hiszen nyilván ezen esetekben a
képviselı-testületeknek szükség van a véleménynyilvánításra. Eredetileg fıigazgató úrral szerettük volna a szervezeti és mőködési szabályzatnál is ezt a változást behozni, azonban úgy
véltük a jogszabályok elolvasása után, hogy az Szervezeti és Mőködési Szabályzat mindenfajta módosítása, beleértve az apróbb módosítást is csakis kizárólag a fenntartó feladata márpedig esetükben a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot nem lehet ilyen értelemben átruházni az
intézményvezetıkre.

H o z z á s z ó l á s:
Kemény Lajos: Tulajdonképpen ez a kezdeményezés már szeptemberben beindult, amikor a
pedagógiai programnak az elfogadása került terítékre minden képviselı-testület részérıl, de
akkor még jegyzı úr aljegyzıként fedezte fel, hogy nem elegendı a pedagógiai programban
megjelenteni ezt a fajta módosítást, hanem a társulási tanácsnak a megállapodása az a szöveg,
amely tartalmazza azt, hogy minden egyes módosítás alkalmával egy ilyen körben kellene
összeülni. Akkor is azért javasoltam, mert egy pedagógiai szakértıtıl, tanigazgatásban jártas
szakértıtıl hallottam, aki már más önkormányzatoknál is látta alkalmazni, hogy ne kelljen
minden egyes szakmai kérdés módosítása esetén a képviselı-testületekhez fordulni, hogy
ilyen korláttokkal, mint ami végül is ebben a társulási megállapodásban belekerült ilyen korlátokkal fogadja el mindhárom képviselı-testület. Ilyen alapon meg van annak az esélye, ha
például egy tantárgyi, helyi tantervben vagy akármilyen szakmai témában a pedagógiai programot a tantestület módosítani kívánja, akkor minden egyes mondat törlése, új mondat belefogalmazása ne járjon azzal a következménnyel, hogy havonta vagy kéthavonta a képviselıtestületekhez fordulunk, hogy újra és újra fogadják el ezeket a módosításokat. Ezekkel a nagyon lényeges és célratörı megállapításokkal, amelyek most belekerültek, ezek kivédhetık és
azok a lényeges elemek, amely viszont a fenntartók számára igen fontosak, hogy a struktúrát
nem lehet megváltoztatni döntés nélkül, hogy a jogszabályi következményt csak fenntartói
döntéssel lehet elvégezni, és ami pénzügyi következménnyel jár az mind a képviselıtestületek hatáskörébe tartozik továbbra is.
Bognár Jenı: Véleményem szerint is ez egy teljesen korrekt álláspont.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
22/2011.(III.07.) önkormányzati határozata
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának IV. számú módosításáról
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) és 43.
§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló
1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglaltakra – az
52/2009.(III.30.) KT határozatával elfogadott „Bátaszék-AlsónyékPörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézmény-fenntartó Társulás” társulási megállapodásának módosításáról
szóló – és a határozat mellékletét képezı - társulási megállapodás III.
számú módosítását 2011. április 01-jei hatállyal jóváhagyja, és felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására.
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester és
Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei
érintett nevelési-oktatási intézmények
vezetıi
pénzügyi iroda
irattár

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr az összevont képviselıtestületi ülést 17.15 órakor bezárta.
kmf.

Skoda Ferenc
jegyzı

Bognár Jenı
polgármester

Készült: 2011. 03. 09-én……………………………
Ellenırizve: 2011. 03. 16-án ….……….………………….
Hitelesítve: 2011……. ……………………………..
Postázva: 2011.……………………..………………
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