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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. június 9-én 16 00 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tóth Mátyás képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Dobos László napirendhez meghívott
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7
képviselıbıl 6 fı jelen van, Csertı István bejelentette távolmaradását, Besesek Béla
alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Rácz Izabella képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta.
Tóth Mátyás képviselı
Egyéb kérdések között szeretne egy témát megtárgyalni.
Vincze Jánosné jegyzı
Sürgıs-e az indítvány, mert rendkívüli ülésen nincs egyéb kérdés, új napirendi pontként fel
lehet venni.
Tóth Mátyás képviselı
Sürgıs, a vihar miatti áramszünet kapcsán felmerült, az áramszolgáltatással kapcsolatos
hibaelhárítás problémájáról lenne szó.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy új napirendi pontként vegye fel a képviselı-testület az áramszolgáltatással
kapcsolatos hibaelhárításról szóló napirendet. A képviselık egyetértettek a napirend
kiegészítésével. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda vezetıi megbízásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés 2011/2012-es tanév indításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Egyéb kérdések
a) Áramszolgáltatással kapcsolatos hibaelhárítási panasz
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NAPIREND
1. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda vezetıi megbízásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelettel köszöntötte Dobos László urat. Személyes érintettsége van a napirend kapcsán,
ezért megkérdezte, hogy hozzájárul-e a napirend nyílt ülésen történı tárgyalásához.
Dobos László nyilatkozata:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda vezetıi megbízásról
szóló napirend nyílt ülésen legyen tárgyalva.
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt idıszakban arra törekedtünk, hogy az iskolát és az óvodát átadjuk a Katolikus
Egyház fenntartásába. Ez a szándék ebben az évben ellehetetlenült. Az átalakuló
közoktatásnak meg kell újulnia. Felkérte igazgató asszonyt az átmeneti idıszakra, egy évre az
új intézmény megbízott igazgatójának, azonban nem vállalta a feladatot.
Dobos László nagyon megbecsült és jó vezetıje volt a jászszentlászlói általános iskolának,
hosszú évtizedek óta pedagógusként, iskolaigazgatóként dolgozott az intézményben.
Jászszentlászlón is átalakulás van, a képviselı-testület úgy döntött, hogy 2011. augusztus 1jétıl ÁMK-t alakít. Május végén meghatározta az ÁMK igazgatóját, aki más személy lett.
Intézményvezetınek kérte föl Dobos László urat az átmeneti egy évre. A csökkenı
gyermeklétszám miatt szükséges a fenntartás átadása az egyház részére, továbbra is ebben
gondolkodunk.
Igazgató úr e tervek tudatában vállalná az átmeneti egy évet, vagy reményeink szerint többet.
Most elkezdıdhet valami más, ami többletlehetıséget hordoz, reméljük, hogy fejlıdı pályán
tud elindulni az óvoda és az iskola. Kíván-e a képviselı-testülethez szólni?
Dobos László
Tisztelettel köszöntötte a képviselı-testületet. 25 éve, 1986 óta van Jászszentlászlón.
Matematika, ének és informatika szakos tanár. Volt osztályközösség vezetı, munkaközösség
vezetı, igazgatóhelyettes, majd igazgató az utóbbi 7 évben. Büszke arra, amit
Jászszentlászlón az iskolában létre tudtak hozni. Az iskola mőködtetéséhez partner
önkormányzat, partner szülık szükségesek, sok kapcsolat teheti az iskolát jóvá.
Ez nagyon sokáig jól mőködött Jászszentlászlón, mára egy picit megtört, a helyi vezetık úgy
gondolják, hogy más talán jobban tudja ezt csinálni. Úgy érzi, hogy amit csináltak, azt jól
csinálták. Hasonlót szeretne itt is, ehhez mindenkinek kéri a segítségét. A cél az, hogy
eljussunk a katolikus iskoláig. Katolikus ember, de nem templomba járó, felesége kántor, sok
vallásos barátja van, nyitott az egyházi iskola irányában is. Látunk a környezetünkben jól
mőködı katolikus iskolát, látjuk azt a gondoskodást, ami ott a gyerekeket körbeveszi. Hosszú
gondolkodás után – mert nem szívesen válik meg saját falujától, a kollégáitól, a tanítványaitól
– igent mondott a felkérésre. Ha a képviselı-testület is úgy gondolja, akkor eleget tesz a
felkérésnek.
Patkós Zsolt polgármester
Az a javaslata, hogy 2011. július 1-jétıl Dobos Lászlót határozatlan idejő szerzıdéssel
alkalmazzuk a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvodában. (Pedagógus munkakörben
határozatlan idejő kinevezés elıfeltétele a vezetıi megbízásnak.) Üres álláshellyel rendelkezik
az intézmény, ezért erre az áthelyezésre van lehetıség. Jászszentlászló Község
Polgármesterével tárgyalt az áthelyezésrıl. Abban az esetben, ha a képviselı-testület és
igazgató úr is úgy dönt, akkor hajlandó az áthelyezéshez hozzájárulni.
Javasolta, hogy a képviselı-testület egy évre bízza meg Dobos Lászlót a Gy. Szabó Béla
Általános Iskola és Óvoda igazgatójának. Fizetését a besorolása szerinti bére és 300 %-os
vezetıi pótlék biztosításával garantálja. Tájékoztatásul elmondta, hogy magasabb vezetıként
200 %-tól 300 %-ig terjedhet a pótlék mértéke, a pótlék alap 20 e Ft, tehát 40 e Ft-tól 60 e Ft-
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ig lehet meghatározni a pótlékot.
Jegyzı asszony bekéri az alkalmazáshoz szükséges dokumentumokat.
A sietséget az indokolja, hogy ígéretet tett a pedagógusoknak arra, úgy zárhatják a tanévet,
hogy június 15-ig megtudják ki lesz az intézmény igazgatója, úgy mehetnek el nyári
szabadságra.
Mucsi László képviselı
Az iskola egyházi fenntartásba adása nem sikerült. Arra kérte polgármester urat, hogy olyan
embert keressen igazgatónak, aki emberileg, tudásában és alkatilag is képes erre. Bölcs a
javaslat. Az elkövetkezı egy éves munka meghozhatja gyümölcsét. Segítséget kell kérnünk
kívülrıl.
Jászszentlászlón felvetıdött-e az egyházi iskolához közelítés?
Dobos László
Nem.
Varga Ferencné alpolgármester
Az egyházi oktatásnak van jövıje a gyerekek és az intézmény szempontjából is. Örült, hogy
igazgató úr Szankot elvállalja, támogatja a javaslatot.
Rácz Izabella képviselı
Polgármester úr javaslata meglepı, de szimpatikus. Sokakban felvetıdik majd, hogy miért
nem házon belül kerestünk igazgatót. Ennek több oka is lehet. Igazgató úr személyében egy
teljesen új erı, frissítés kerül a tantestületbe. Reméli, hogy nagyon jól együtt tudnak dolgozni.
Tóth Mátyás képviselı
Az egyházi iskola nem sikerült, most elsısorban nem azzal kell foglalkozni, hogy jövıre majd
sikerül. Az a legfontosabb, hogy próbáljunk minıségi oktatást megvalósítani, és ha emellett
még megvalósul az egyházi fenntartás, az nem baj. Nagyon sokan azt tapasztaltuk, hogyha
felsıbb iskolába került a gyerekünk, nagyon keményen kell neki kapaszkodni, hogy a többit
utol tudja érni. Van itt mit javítani. Örül, hogy egy külsı ember kap megbízást a vezetıi
feladatra, akiben nincsenek meg a gátak, fékek, kötıdések, amelyek okai annak, hogy azok a
dolgok, amelyeknek ezelıtt 20-25 évvel meg kellett volna történnie, miért nem történtek meg.
Az a kérése, hogy elsısorban próbáljuk a minıség felé elvinni az oktatást és utána
próbálkozhatunk újra az egyházi fenntartás felé.
Patkós Zsolt polgármester
Ez a cél. Már elindult egy belsı innovációs folyamat, amelynek az eredménye, hogy
módosítani kell a pedagógiai programot. Az óraszámok tekintetében arra kell helyezni a
hangsúlyt, ami elvárás. Az elmúlt idıszakban már történtek belsı változások, hangsúlybeli
eltolódások, többet tettek a pedagógusok, mint ami elıírt kötelességük lett volna (pld.:
társadalmi munkában végzett többletórák, munkaidın kívül hétfınként értekezlet). Ez akkor
lesz elég, ha mindenki elégedett lesz az iskolával, ilyen soha nem lesz. Arra kell törekedni a
pedagógusoknak, hogy minél többen legyenek elégedettek. Lesz lehetıség a változtatásra.
Reméljük, hogy igazgató úr elı tudja segíteni, hogy jó intézmény legyen.
Nyerges Zoltán képviselı
Örült a lehetıségnek, hogy igazgató úr tudja vállalni a szanki helyzetet. Egyetértett az elıtte
szólókkal. Reméli, hogy a szanki pedagógusokat is tudja majd úgy együtt énekeltetni, mint
Jászszentlászlón.
Dobos László
Megköszönte a hozzászólásokat és megpróbál eleget tenni az elvárásoknak, a kórusnak is, de
ehhez nagyon kell a többiek segítsége is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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70/2011.(VI.09.)ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
igazgatójának megbízásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul 2011. július 1-jétıl
határozatlan idıre Dobos László - a Szent László Általános Iskola igazgatójának pedagógus munkakörbe történı áthelyezéséhez a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és
Óvoda közoktatási intézménybe. Felhatalmazza a polgármestert Jászszentlászló Község
Önkormányzata, Móricgát Község Önkormányzata, Szank Község Önkormányzata és
Dobos László pedagógus közötti négyoldalú megállapodás aláírására.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete „A közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992.(X.8.)
Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda új
közoktatási intézmény vezetésére 2011. július 1-jétıl 2012. július 1-jéig Dobos László
6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 11/A. szám alatti lakosnak határozott idejő vezetıi
megbízást ad.
3. A képviselı-testület Dobos László megbízott igazgató havi garantált illetményét I 10
közalkalmazotti besorolása alapján 225.425,-Ft-ban, további szakképesítés miatti
illetményét 18.034,-Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát 300 %-ban ( amely a megbízáskor
60.000,-Ft ), számítástechnikai pótlékát 7.200,-Ft-ban határozza meg.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester
Az elkövetkezı idıhöz jó munkát kívánt a képviselı-testület nevében.
Dobos László
Megköszönte a bizalmat.

NAPIREND
2. Elıterjesztés 2011/2012-es tanév indításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Részben egyeztetett, részben új számokat tartalmaz a határozat-tervezet. Igazgató asszonnyal
kiszámolták, hogy mennyi a kötelezı óraszám, amelyet a 10 osztályos általános iskolában és
az óvodai létszámot figyelembe véve 3 óvodai csoportban biztosítani kell. Ehhez képest került
meghatározásra, hogy 2 egész napos és 1 fél napos óvodai csoport indulna következı nevelési
évben. Jelenleg 70 fı iratkozott be az óvodába. Óvodavezetıvel egyeztettek, 5
óvodapedagógussal és 3 óvodai dajkával indulhatna a következı év. Vállalt, pályázatos
kötelezettségünk is, hogy 0,75 fıvel egy óvodai dajkát kell alkalmazni takarítóként,
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munkaképessége csökkent és így rehabilitációs járadék fizetésére nem vagyunk kötelezettek.
Tehát 5 fı pedagógus 3 fı dajka és 0,75 fı takarító.
Az új intézmény az ÁMK-ból átvesz mindenkit július 1-jével. Az új intézménybıl kerül a
létszám leépítésre. 1 fı óvodapedagógus beadta a fölmondását, de 2 fı óvodapedagógussal
kell csökkenteni a létszámot. 1 fı dajka kerülne leépítésre.
Az iskola vonatkozásában egyeztetett kérés volt, hogy a 10 osztályban 1-2-3. osztályokban
maradjon meg az iskolaotthonos oktatás. Szülık, pedagógusok, alsós nevelık külön kérése
volt ez. Ebben az esetben az önkormányzatnak pluszban minimum 15 tanulószobai órát
kellene biztosítani. Felsı tagozatban nincs ilyen óra, ha igazgató úr úgy látja, hogy szükséges,
akkor újra a képviselı-testület elé kerül a határozat.
Az engedélyezett pedagóguslétszám 19 fı lenne. Ez 2011. július 5. és 2011. december 31.
között 9,37 fı átlagos létszámnak felel meg, az iskolatitkári álláshely július 5-tıl megszőnne.
Viszont engedélyezne a képviselı-testület igazgató-helyettesi álláshelyet (ez nincs benne a
határozatban). A feladatellátásra engedélyezett óraszám 443 órában lenne meghatározva, ez a
293 óra iskolai tanórákra vonatkozó óraszámot tartalmazza, a képviselı-testület biztosítja az
órakedvezmények,
szakszervezeti,
közalkalmazotti,
közösségvezetıi,
vezetıi
órakedvezmények kapcsán a feladatellátáshoz szükséges óraszámot, amely közel 77 óra, az
engedélyezett túlóra 22 óra.
Július 1-je után igazgató úrnak lesz lehetısége a képviselı-testület elé tárni még egyszer a
határozatot, át kell nézni az óraszámokat, tantárgyfelosztást stb. Ez egy alap határozat, a
közoktatási törvény szerinti minimálisan biztosítandó létszámot tartalmazza.
Tóth Mátyás képviselı
A határozatban 19 fı pedagógus szerepel. Jelenleg mennyi a pedagóguslétszám?
Nagy Klára fıtanácsos
22 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kinevezett pedagóguslétszámról van szó, megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak,
óraadók, nyugdíjas pedagógus is dolgozott, vannak, akik töredék óraszámmal vannak
foglalkoztatva. Ez nem azt jelenti, hogy 3 fıt kell elküldeni.
Tóth Mátyás képviselı
Elhangzott, hogy az iskolatitkári álláshely megszüntetésre kerül. Ki fogja ellátni azt a
feladatot, amit ı csinált eddig?
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés a minimális létszámbeli szükségletet tartalmazza, a közoktatási törvényben
nincs benne kötelezıen az iskolatitkári foglalkoztatás. Július elején a képviselı-testület elé
végleges határozat-tervezetet kell hozni a létszámok, óraszámok tekintetében, ez egy
kiindulópont.
Javasolta, hogy a határozat-tervezet egészüljön ki 7. ponttal, hogy a képviselı-testület bízza
meg a polgármestert, hogy tekintse át az elıterjesztést, egyeztessen az intézmény
igazgatójával és június 30-ig tegyen javaslatot a módosított határozat-tervezetre.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
71/2011.(VI.09.) ÖH.
2011/2012. tanév indításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben 10 iskolai
osztályt engedélyez, melybıl az 1. és a 2. 3. osztály iskolaotthonos oktatás keretében
mőködik.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 15 órát biztosít tanulószobai ellátásra.
3. A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda általános iskolai tagintézményében az
engedélyezett pedagógus létszám 19 fı, amely 2011. július 5-tıl december 31-ig
idıarányosan 9,37 fı átlagos állományi létszámnak felel meg. A képviselı-testület
iskolatitkári álláshelyet 2011. július 5-tıl nem engedélyez.
4. Az általános iskolai feladatellátás heti engedélyezett óraszámát 443 órában határozza meg
a képviselı-testület. Az engedélyezett túlóra hetente 22 óra.
5. A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda óvodai tagintézményében a nevelési évben 2
napközis és 1 félnapos óvodai ellátású csoport indítását engedélyezi.
6. Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda óvodai tagintézményében az engedélyezett
pedagógus létszám 5 fı, dajka 3 fı, takarító 0,75 fı, amely 2011. július 5-tıl december
31-ig idıarányosan pedagógus létszám 2,47 fı, dajka 1,48 fı, takarító 0,37 fı átlagos
állományi létszámnak felel meg.
Határidı: 2011. július 5.
Felelıs: Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda megbízott igazgatója

NAPIREND
3. Egyéb kérdések
A) Áramszolgáltatással kapcsolatos hibaelhárítási panasz
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte Tóth Mátyás képviselıt, hogy ismertesse a problémát.
Tóth Mátyás képviselı
Az áramszolgáltatás tekintetében a hibaelhárítás rendje megváltozott. Elıször
Kiskunmajsához, majd Kiskunhalashoz tartoztak, akik a villamos hálózaton a hibaelhárítást
végzik, majd átszervezték a rendszert és a kecskeméti csoport feladatába került.
Helyismerettel nem rendelkezı emberek jönnek ki, nem ismerik a szanki rendszert, nem
tudják, hol lehet áramtalanítani, hogy fel tudjon menni a karóra. Így sokkal hosszabb idıt vesz
igénybe a javítás, mint korábban. Ezen a héten volt egy meghibásodás és 18 órahosszába
került, mire a hibát elhárították. Hétfı este 23 órától kedden 17 óráig volt fáziskimaradás, ami
érintette a Félegyházi úton a két baromfitelepet és a környezı 8-10 tanyát is. Azonnal
jelentették, felváltva jelezték a hibát, mindig rögzítették a bejelentést, és vártak. 18 órás áram
nélküli idıszak normál háztartásban is túl sok, nem pedig állattartó telepen.
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Az a kérése, hogy a képviselı-testület bízza meg polgármester urat, hogy járjon közben az
áramszolgáltatónál, hogy ezt az állapotot szüntesse meg, vagy állítsa vissza a korábbi
hibaelhárítási rendszert, amikor aránylag idıben, 3 órán belül kiértek és elhárították a hibát.

Patkós Zsolt polgármester
Viharos idıszakban elıfordul, hogy fáziskimaradás fordul elı a település belterületén is.
Ígéretet tett arra, hogy felveszi az illetékesekkel a kapcsolatot, felhívja a problémára a
figyelmet, kiemeli súlyosságát, az ellátási bizonytalanság nem csak családoknál, hanem
üzemszerő mőködést biztosító intézményeknél, állattartó telepeken is jelentkezik, ott nagyon
nagy károkat is tud okozni. Tájékoztatást kér az adott idıpontban a késlekedés okáról, és
intézkedést, hogy az elkövetkezendı idıben ilyen ne történhessen meg. A hálózat biztonságát
nekik kell felügyelni, határidın belül kell a problémákat kijavítani.
Mucsi László képviselı
Mindent a fogyasztóra hárítanak, a fejlesztéseket is a fogyasztóval fizettetik meg. A
szolgáltató szerzıdést szeg, ha a hibát nem hárítja el idıben.
Patkós Zsolt polgármester
Intézkedni fog az ügyben.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı
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