
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 
Telefon: 74/491-958 
 
 
Szám: 1001-9/2012./TT. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének, Alsónyék és Pörböly közsé-

gekkel 2012. május 24-én, 17 órakor, a Városháza Millenniumi termében megtar-
tott együttes ülésérıl. 

 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 

Dr. Szabó Ákos, Dr. Somosi Szabolcs, Dr. Bonnyai József, Sümegi József, 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fejes József képviselık (összesen: 7 fı) 

 
Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Péter Géza képviselık (összesen: 2 fı) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı 
 Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı, 
 Schäfer István NNÖ elnök, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı, 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı, 
 Tafnerné Fáll Erika oktatási, kulturális referens, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató, 
 Mészáros István általános iskola igazgatója, 
 Papp Zsuzsanna mb. óvodavezetı 
 
 
Bognár Jenı polgármester úr köszönti a bátaszéki testület tagjain túl az Alsónyéki és a Pör-
bölyi Önkormányzat Képviselı-testületét az együttes ülésen. Megállapítja, hogy az ülés hatá-
rozatképes Bátaszék részérıl is, mivel 7 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghí-
vóban szereplı napirendi pontokra. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatokat – egyhangú-
lag, 7 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint alakult:  
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási 

Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának 6. számú módosítása 
 (67. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
   
2. B-A-P MOK Pörbölyi Tagóvodájának létszám változása 
 (68. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Sipos Lajos Pörböly Község Önkormányzat polgármestere  
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3. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-
fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának 6. számú módosítása 

 (69. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
4. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-

fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Városi 
Óvoda vezetıi megbízásának véleményezése 

 (70. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
5. Javaslat a B-A-P MOK óvoda és általános iskola intézményegységeinek 2012/2013. 

tanévben indítható osztályaira, csoportjaira 
 (73. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı 
  
6. A II. Géza Gimnázium Alapító Okiratának elfogadása  
 (71. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
7. A II. Géza Gimnázium igazgatói állásának betöltésére irányuló pályázati kiírás 

elfogadása, az igazgató megbízása 
 (72. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
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 önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási 

Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának 6. számú módosítása 
 (67. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: A május 10-i rendkívüli testületi ülésen tárgyaltuk a B-A-P MOK ügyét, s 
ekkor született egy olyan döntés, miszerint augusztus 15-i hatállyal a testület átszervezi a B-
A-P MOK intézményt, úgy hogy a II. Géza Gimnázium kiválna az integrált intézménybıl. 
Ezzel a testület felkérte a hivatal vezetését, hogy az átalakításhoz szükséges különvéleménye-
ket szerezze be, illetve minden szükséges iratot kerüljön össze készítésre a május 24-i együt-
tes ülésre. A fıbb kérdésekben a mai ülésen kerül sor a döntésre. Az átalakításhoz szükséges 
elsı lépés a társulási megállapodás módosítása, melynek lényege, hogy a jelenlegi társulási 
megállapodásból kivételre kerül minden olyan részt, ahol a gimnázium szerepel. Viszont be-
kerülne egy új pont, arról, hogy a gimnázium gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a B-A-
P MOK fogja ellátni továbbra is. A társulási megállapodás 7. pontja, az átalakítás egyik felté-
tele a VÁTI Kft. írásos hozzájárulása. A VÁTI-tól jóváhagyást vagy elutasítást mikor kapunk 
azt nem tudjuk. Viszont mivel testületi döntés van, hogy a gimnázium érdekében induljunk el 
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ezen az úton, kérem, fogadjuk el az elıterjesztést, azzal a módosítással, hogy a 7. pontban 
kérem kijavítani az alapító okirat kifejezést társulás megállapodásra, ez a kis hiba benne ma-
radt az anyagban. 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Sümegi József Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: Bi-
zottság tárgyalta a társulási megállapodás módosítást, és elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
68/2012.(V.24.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi In-
tegrált Oktatási Intézmény-fenntartó Társulás társulási megálla-
podásának 6. számú módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról 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-Alsónyék-Pörböly önkormányza-
tainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézmény-fenntartó Társulás” 
társulási megállapodásának 6. számú módosításáról szóló – és a hatá-
rozat mellékletét képezı - társulási megállapodás-módosítását 2012. 
augusztus 15-i hatállyal, jóváhagyja, és felhatalmazza a város polgár-
mesterét annak aláírására. 
 
Határidı: 2012. augusztus 10. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei 
 Kemény Lajos fıigazgató 
 pénzügyi iroda 
 irattár 
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2. B-A-P MOK Pörbölyi Tagóvodájának létszám változása 
 (68. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Sipos Lajos Pörböly Község Önkormányzat polgármestere 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra: Pörböly Község Képviselı-testülete a 20/2012.(III.26.) 
számú határozatával kereste meg a társulási tanácsot, annak érdekében, hogy a pörbölyi tag-
óvodában a 25 fıs létszámot 30 fıre szeretnék emelni. A három ok amiért ez a határozati ja-
vaslat megszületett. Az elsı a létszámhatárok. Az elıterjesztés tartalmazza, hogy 25 fı, aki a 
pörbölyi óvodába jár. Ez statisztikai átlag létszám, ez fizikailag is ennyi. Ebbıl 5 fı megy 
iskolába, 3 fı iratkozott be, ez azt jelenti, hogy 23 fı fog a tagóvodába járni. A 25 fıs létszám 
biztosítva lesz, és ez ezen belül marad. A közoktatási törvény felhatalmazó rendelkezése, 
2012. szeptember 1-jétıl nem hatályos, helyette a köznevelési törvény lép hatálya. Tekintettel 
arra, hogy állami fenntartásba kerülnek át az intézmények, az már nem tartalmaz fenntartói 
jogokat. A fenntartó váltás miatt is született meg ez a javaslat. A harmadik ok, hogy alapító 
okirat módosítással járna a kérelem. Mint jegyzı úr is elmondta korábban, az iskola széktık 
kezdve bezárólag a kormányhivatal és a szakértı véleményét kell beszerezni. Korábbi szakér-
tıi vélemény belefoglalta, hogy nem tartja elınyösnek a gyerekek utaztatást. Ezt a közoktatási 
törvény is tartalmazza, hogy nem szerencsés az óvodáskorú gyermekek utaztatása. Kérem a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Dózsa-Pál Tibor Alsónyék Község polgármestere: Mivel három településrıl és óvodás korú 
gyerekekrıl van szó óvatosan kell bánni azzal, hogy a létszámot hova helyezzük. Nem egész-
séges, és nem szeretnék, hogy egy alsónyéki óvodás korú gyerek rá legyen kényszerítve arra, 
hogy akár Bátaszékre, vagy Pörbölyre járjon. Én nem vállalom fel, és javaslom, hogy ezt 
mindkét testület tartsa szemelıt. Maximálisan támogatom, ezt az elutasító határozatot. Legyen 
mindenhol feltöltött létszám, és ne utaztassuk a gyerekeket.  
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Jozic Szilvia PörbölyKözség képviselıje: A szülık részérıl szabad intézményválasztás van. 
Nem gondolom, hogy kényszerítve lenne, mindenki maga dönti, el hogy hova szeretné vinni a 
gyerekét, fıleg ha ne talán-talán a kisgyerek problémás, és egy bátaszéki óvodában nem szí-
vesen fogadják, mert már erre is volt példa. Az óvónıtıl nem kaptunk megfelelı tájékoztatást, 
hogy miért is kéri a létszámemelést. Ha nem látják ezt indokoltnak, akkor elfogadjuk a dön-
tést. Attól függetlenül, ha egy bátaszéki szülı Pörbölyre szeretné hozni gyerekét, akkor ne 
azért ne hozhassa, mert nem fér bele a létszámba? Ha következı években szükség lenne lét-
szám emelésre, akkor fordulhatunk a testülethez?  
 
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra: Azért hangsúlyoztam a közoktatási törvényt, mert amikor 
állami fenntartásba kerülnek az intézmények, olyan lehetıség van a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló törvényben, miszerint kötelezi az önkormányzatot az óvoda üzemelte-
tésére. Ezt a nagy intézményt szétfogja, szedni az állam, és megszőnik a társulás, és akkor 
már a csak a pörbölyi testület dönt a létszám határokról, azzal, hogy a körzet határok meg-
lesznek, és Pörböly estében közigazgatási határ kerül meghatározásra. Ez azt jelenti, hogy 
akkor vehet fel Bajáról, Mohácsról egyéb településrıl, ha van még szabad kapacitása.  
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Bognár Jenı: Pörböly esetében jelenleg két fı szabad kapacitás van, adott esetben, ha valaki 
Alsónyékrıl, vagy Bátaszékrıl oda kívánja vinni a gyerekét mi ebbe nem tudunk beleszólni.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
69/2012.(V.24.) önkormányzati határozata 
 
B-A-P MOK Pörbölyi Tagóvodájának létszám változásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pörböly Köz-
ség Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2012. (III.26.) számú 
határozatát megtárgyalta, és azon kérelmét, hogy a fenntartó a 
pörbölyi tagóvoda maximális csoportlétszámát 25 fıs gyermeklétszá-
mát - 20 %-os emeléssel - 30 fıre módosítsa, nem támogatja.  
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  Társulási Tanács elnöke 
 B-A-P MOK fıigazgatója 
 Pörböly Község Önkormányzat polgármestere 
 irattár 

 
 
 
3. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-

fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának 6. számú módosítása 

 (69. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Ez a módosítás is a fentiekhez kapcsolódik, miszerint az alapító okiratból 
lényegében kihagyjuk azon részeket, melyek a gimnáziumra vonatkoznak. Ez érintette a szék-
hely elnevezést. Bekerül az a rész, hogy az iskola ellátja a pénzügyi feladatokat a II. Géza 
Gimnázium részére. 85 2021 szakfeladatoknak az utolsó francia bekezdése bent maradt az 
egységes alapító okiratban, ezt a részt törölni kell. Természetesen ez is akkor lép hatályba, ha 
az igenlı válasz megérkezik a NEFI-tıl.  
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B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Sümegi József Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: Bi-
zottságunk elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Tárgyalásra ajánlom.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
70/2012.(V.24.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okira-
tának 6. számú módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésé-
nek g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgá-
lat elnevezéső intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló – 
és a határozat mellékletét képezı – módosító okiratot – 2012. augusz-
tus 15-i hatállyal - elfogadja. 
 
Jelen határozat hatálybalépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség vagy a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Nonprofit Kft. részérıl a DDOP 3.1.2–2.F.2f.-2009.0020. azo-
nosító számú támogatási szerzıdés módosításának, illetve a B-A-P 
MOK intézmény tervezett átszervezésének a jóváhagyása.  
 
Határidı: 2012. augusztus 1. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: B-A-P MOK fıigazgatója 
 MÁK illetékes Igazgatósága 
 Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda Gyır 
 oktatási referens 
 irattár 
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4. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-
fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Városi 
Óvoda vezetıi megbízásának véleményezése 

 (70. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Kemény Lajos: 2011-ben Kiss István Lászlóné nyugdíjba vonult, és ez után 1 évre kapott 
megbízást Papp Zsuzsanna. A pályázat kiírásra került a szokott módon, és megjelenésre került 
a szokott helyen. Egy pályázat érkezett, még pedig a jelenlegi megbízott óvodavezetıé. Az 
elıírásoknak megfelelıen a vélemények beszerzésre kerültek. A pedagógus közösségek el-
mondták véleményüket. Két nemzetiségi önkormányzat fejhetett ki véleményét, mindkét ön-
kormányzattól támogató határozat érkezett. A városi óvoda nevelıtestületének a véleménye a 
legfontosabb. Ez egy jogszabályi elıírás szerint történik. A nevelı testület elıször titkosan 
szavaz a pályázatról, az alkalmazotti közösség döntésük alapján titkos szavazással foglalnak 
állást a pályázó személyérıl. 100 %-ban jelen volt mind 3 tagóvoda nevelıje, és a pályázat 
100 %-os támogatottságot kapott. A nevelı-testület véleménye, a pályázat rendkívül alapos 
helyzet- és helyismeretrıl tanúskodik, a vezetı tökéletesen ismeri az óvoda helyzetét, látja azt 
a problémát, hogy a valamikori 3 intézményegységbıl kovácsolódik össze egy óvoda. Minden 
részletre kitér, mely egy óvodavezetı feladataként megjelenhet, s célkitőzései is a realitáso-
kon alapulnak. Mind az alsónyéki mind a pörbölyi tagóvoda nevelı közössége támogatja a 
pályázatot. A szülıi munkaközösség is támogatta a pályázatot. Jó szívvel ajánlom a testület-
nek a pályázat és a pályázó támogatását. 
 
Bognár Jenı: A testület véleményezési joga van a testületnek. A végleges döntést az igazga-
tó tanács hozza meg.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Sümegi József Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: Bi-
zottságunk a pályázatot elfogadásra javasolja.  
 
Schäfer István NNÖ elnök: A Német Nemzetiségi önkormányzat a pályázatot véleményezte, 
azt jónak tartja, és elfogadásra ajánlja.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
71/2012.(V.24.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógia Szakszolgálat Városi Óvoda intézményegység veze-
tıje megbízásának véleményezésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
52/2009.(III.30.) KT határozatával elfogadott Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intéz-
mény-fenntartó Társulási megállapodás 14. pontjának b.) pontjában 
foglaltakra tekintettel javasolja a B-A-P MOK Igazgató Tanácsának, 
hogy a B-A-P MOK Városi Óvoda intézménység óvodavezetıi teen-
dıinek ellátásával – az egyetlen pályázó pályázatát megismerve – 
Papp Zsuzsanna (sz.: Szekszárd, 1956. szeptember 11., anyja neve: 
Baka Julianna, Bátaszék, Hunyadi János u. 57.), a jelenlegi megbízott 
óvodavezetıt bízza meg 2012. július 01-jétıl 2017. június 30-áig ter-
jedı idıre. 
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
 Papp Zsuzsanna mb. óvodavezetı 
 érintett önkormányzatok polgármesterei 

 
 
Papp Zsuzsanna: Köszönöm szépen a támogatást, és az elismerı szavakat. Hivatásom gya-
korlása során csak úgy tudtam dolgozni, hogy magam mögött támogatókat, és egyetértıket 
találtam. A legfıbb biztosíték a kollégáimnak a támogatása, mert így tudjuk a feladatainkat 
véghezvinni. A legfontosabb számomra, az egységes óvoda mőködtetése, hiszen a városi 
óvoda rendelkezik értékekkel, ezt fejleszteni a kor kihívásainak megfelelve. Ez úgy tudjuk 
tenni, hogy szakmánkat, és hivatásunkat maximálisan gyakoroljuk.  
 
Bognár Jenı: Amennyiben az igazgató tanács jóváhagyja a javaslatokat, akkor már elıre 
gratulálok. Olyan támogatás mellett ahol a testvéróvodák vezetıi ott voltak, aktívan részt vet-
tek, és a közvetlen munkatársak is csak dicsérı szavakat mondtak, akkor ezt a munkát folytat-
ni kell. Ezen az úton kell tovább menni, amit az elmúlt egy év bizonyított.   
 
 
 
5. Javaslat a B-A-P MOK óvoda és általános iskola intézményegységeinek 2012/2013. 

tanévben indítható osztályaira, csoportjaira 
 (73. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
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Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra: Külön ismertetném a három település az intézményeinek 
létszám alakulását. Bátaszékkel kezdeném. A gimnázium intézményegysége nem került bele 
az elıterjesztésbe. Az óvodai intézményegységen belül a bölcsıdében maradna 12 férıhelyes, 
3,75 álláshely dolgozói létszámmal. Az óvoda tekintetében 10 csoport indítására van lehetı-
ség. Szépen alakulnak a létszámok. A beíratott gyerekek számában némi csökkenés mutatko-
zik. A számadatok megegyeznek a tavalyival, így 20 fı óvodapedagógus álláshely 10 fı daj-
ka, 1 óvodatitkári, 1 konyhalányi álláshely és 1 takarító álláshely. Iskola tekintetében fıigaz-
gató úr által készített táblából kitőnik, hogy az engedélyezett óraszámokat ellátva, az összes 
ellátandó óra Pörböly nélkül 1197 óra, ebben benne van már a mővészetoktatás tagintézmé-
nye. Itt az álláshelyet emelném ki azzal, hogy 65 tanuló van, aki hangszeres zenét tanul, 6 
szolfézs csoport lesz és táncszakon 5 csoport indítására illetve folytatására lesz lehetıség, 
amennyiben támogatják a határozatot. Ezen létszámokhoz 5,14 státuszt kell biztosítani. A 
technikai létszám az iskola tekintetében megegyezik a tavalyival. Alsónyék esetében óvodai 
csoporttal a maximális létszám 33 fı, az engedélyezett 20 + 10 %-os a létszám. Itt 2 fı óvo-
dapedagógus és 1 fı dajka. Pörbölynél az óvoda egy csoporttal mőködik 25 fıs alapító okirat 
szerinti engedélyezett létszámmal 2 fı óvodapedagógus, 1 fı dajka. Pörbölyi iskola estében 
kiemelném, hogy a közoktatási törvény szerinti minimális óraszámot, és az ehhez rendelendı 
pedagógus létszámot. Megjegyezném a jegyzıkönyv részére, hogy az alapító okirat szerinti 
engedélyezett mőködés feltétele, illetıleg a statisztikai szolgáltató (KIR) rendszerben a sta-
tisztikai szolgáltatáson megjelenı oktatási hivatal honlapján elérhetı adatlapon az 1-2-3-4 
évfolyam van engedélyezve. Hiába van az alapító okiratban, hogy 1-tıl 4-ig mőködik az osz-
tályok létszáma, ez nem azt jelenti, hogy fizikálisan 1-tıl 4-ig egy osztálynak kell lenni, ha-
nem ez az oktatási hivatal engedélyezett szerint 1 elsı-második osztály és 1 harmadik-
negyedik osztály lesz, így 2 osztály mőködését jelenti. A minimális mőködéshez szükséges 
óraszám 56,25 óra, a kedvezményekkel együtt ez 91,1 órának minısül. Ennek megfelelıen 
differenciált számításokkal jogszabálynak megfelelıen min 4,19 fı álláshelyet kell ahhoz biz-
tosítani, hogy a jogszabályban elıírt feladataikat, óraszámokat el tudják látni.  
 
Kemény Lajos: 3,5 fı technikai álláshely jön még ehhez. 1 szakács, 1 konyhai alkalmazott, 
egy iskola titkár adminisztrátor és egy technikai, aki az önkormányzatnál is lát el valamilyen 
feladatot, de az iskolánál van állományba.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Sümegi József Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: El-
fogadásra javasolja bizottságunk.  
 
Bognár Jenı: Ez esetben a végleges döntést a társulási tanács hozza meg.  
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra: Egy kiegészítésem lenne, mely egyben figyelem felhívás. 
Ezeken az álláshely számokon változtatni július végig lehet. Késıbb a jogszabály már nem 
biztosít lehetısége, hogy az állás helyeket bármelyik intézmény esetében módosítsuk, mert ez 
a kötelezı ellátandó feladatok csökkenésével jár, és ez intézményátszervezésnek minısül, 
melyet tanítás évben nem lehet megtenni.  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
72/2012.(V.24.) önkormányzati határozata 
 
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Ál-
talános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázi-
um és Pedagógiai Szakszolgálat (rövidítve: B-A-P MOK) 
2012/2013. nevelési évben illetve tanévben indítható csoportjaira, 
osztályaira az óvoda és az általános iskola intézményegységek te-
kintetében 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általá-
nos Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és 
Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: B-A-P MOK) 2012/2013. 
nevelési évben illetve tanévben indítható csoportjairól, osztályairól 
szóló elıterjesztést, és az intézményt fenntartó Társulási Tanácsnak 
az alábbi javaslatot teszi:  
 
1. B-A-P MOK Városi Óvoda intézményegység: 
A képviselı-testület a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan: 
 
1.1. támogatja, hogy a B-A-P MOK Városi Óvoda intézményegysé-

gében 12 napközis óvodai csoport - ebbıl 4 német nemzetiségi 
csoport -, valamint 1 bölcsıdei csoport induljon. 

 
1.2. támogatja azzal, hogy a B-A-P MOK óvodai intézményegysége 

részére fenntartója, a Társulási Tanács engedélyezze az Alsó-
nyéki Tagóvoda egy csoportjának a maximális csoportlétszám 
túllépést – 20 %-kal – a Közoktatási törvény 102. § (2) bekez-
dés c.) pontja szerinti hatáskörében. 

 
1.3. támogatja, hogy a Társulási Tanács megadja azt a további enge-

délyt, mellyel az Alsónyéki Tagóvoda egy csoportjának a ma-
ximális csoportlétszám túllépése a fenti I.2. pontban meghatáro-
zottakon túl további 10 %-kal eltérhessen, azzal a feltétellel, ha 
ezzel az óvodai szülıi munkaközösség is egyetért.  

 
1.4. egyetért a B-A-P MOK Városi Óvoda intézményegységében 

betölthetı álláshelyekkel az alábbiak szerint: 
 
-    3,75 bölcsıdei dolgozó 
- 25 óvodapedagógus álláshely  
ebbıl 1 óvodavezetıi álláshely; 20 bátaszéki óvodapedagógus állás-
hely 
2 alsónyéki óvodapedagógus álláshely 
2 pörbölyi óvodapedagógus álláshely 
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- 12 dajka álláshely  
- 1 óvodatitkári álláshely 
- 1 konyhalányi álláshely 
- 1 takarító álláshely 
- 0,605 álláshely a munkaidı kedvezménybıl adódó túlmunkára 
(6 óra vezetı helyettesi órakedv.; 1 óra gyermekvédelmi munka ellá-
tására; 3 óra munkaközösség vezetıknek; 1,5 óra szakszervezeti 
munkára, amit nem pedagógus alkalmazott lát el; 6,4 óra közalkalma-
zotti tanácsban végzett munkára) 
___________________________________________________ 
Összesen:  44,355 álláshely 
 
2. B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézményegység: 
 
A képviselı-testület támogatja a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan: 
 
2.1.  hogy a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola intéz-

ményegységében a 27 osztályt, a következık szerint: 23 osz-
tályt Bátaszéken; 2 összevont gyógypedagógiai osztályt szintén 
Bátaszéken; Pörbölyön 2 összevont (1-2. évfolyam és 3-4. évfo-
lyam) alsótagozatos osztályt. A fent említett osztályokon kívül 
Bátaszéken 9 napközis csoportot, Pörbölyön 1 napközis csopor-
tot indítson, 

2.2. továbbá támogatja, hogy az intézményegységben betölthetı ál-
láshelyek az alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra:  

 
-    64,98 pedagógus álláshely  
-    33,87 nem pedagógus közalkalmazotti álláshely 
___________________________________________ 
Összesen:  98,85 álláshely  
 
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN:    143,205 álláshely 
  
3. A képviselı-testület egyúttal a 79/2011.(VII.11.) önkormányzati 
határozatát 2012. június 30-ával hatályon kívül helyezi.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  Bognár Jenı Társulási Tanács elnöke 
 Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens 
                                    irattár 
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6. A II. Géza Gimnázium Alapító Okiratának elfogadása  
 (71. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Az új alapító okirat visszahozta azokat a tartalmi részeket, amelyek még ak-
kor voltak meg, amikor még önállóan tevékenykedett a II. Géza Gimnázium. Azokat az ada-
tokat, létszámokat hozzuk, melyek a korábbi okiratban szerepeltek. A szakfeladatokat az új 
szakfeladatoknak megfelelıen átnéztük, s ide is bekerült, hogy a B-A-P MOK látná el a gaz-
dálkodási feladatokat. 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Sümegi József Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: 
Tárgyalta a bizottság, elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
73/2012.(V.24.) önkormányzati határozata 
 
a II. Géza Gimnázium Alapító Okiratának elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

1.)  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 10. § (1) bekezdés g.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a II. Géza Gimnázium alapító 
okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal a határo-
zat 5.) pontját képzı felfüggesztı feltétellel, 2012. augusztus 15. napi 
hatállyal jóváhagyja; 

2.) felhatalmazza polgármesterét az alapító okirat aláírására, míg fel-
kéri jegyzıjét annak ellenjegyzésére; 

3.) felkéri a jegyzıt az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba tör-
ténı bejegyzésére a Magyar Államkincstár felé, valamint; 

4.) az Oktatási Hivatal nyilvántartásba történı bejegyzési eljárásának 
elindítására; 

 
5.) Jelen határozat hatálybalépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség vagy a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Nonprofit Kft. részérıl a DDOP 3.1.2–2.F.2f.-
2009.0020. azonosító számú támogatási szerzıdés módosításá-
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nak, illetve a B-A-P MOK intézmény tervezett átszervezésének a 
jóváhagyása.  

 
Határidı: 2012. június 10. 
Felelıs:    Bognár Jenı és Skoda Ferenc (aláírásokért) 
                 Skoda Ferenc jegyzı 
                 (a bejegyzési eljárások megindításáért) 
 
Határozatról értesül: MÁK, Szekszárd  
 Oktatási Hivatal 
 irattár 

 
 
 
7. A II. Géza Gimnázium igazgatói állásának betöltésére irányuló pályázati kiírás 

elfogadása, az igazgató megbízása 
 (72. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Akkor kerülne sor a pályázat kiírására, ha a szükséges engedély megérkezik. 
Az újdonság a pályázati kiírásban, hogy az igazgatói megbízásról most nem szólna az anyag. 
A pályázati kiírás egyik feltétele, hogy legalább 10 év középiskolában szerzett vezetıi gya-
korlat, vezetıi program elkészítésével kapcsolatos elvárások. Fontos, hogy a pályázatot kiíró 
fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben nem kapja meg a szétváláshoz szükséges igenlı vá-
laszt az NEFI-tıl, akkor a pályázatot érvénytelennek tekinti.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Sümegi József Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: Bi-
zottság tárgyalta elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
74/2012.(V.24.) önkormányzati határozata 
 
a II. Géza Gimnázium igazgatói állásának betöltésére irányuló 
pályázati kiírás elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-a, a közalkalmazottakról szóló  




