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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2011. július 12-én 18 00 órakor megtartott rendkívüli  ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem  
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertı István 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Dobos László megbízott igazgató 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívása telefonon történt. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 6 fı jelen van, Tóth 
Mátyás igazoltan van távol. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Rácz Izabella képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Az elsı napirend a tegnapi ülésen meghozott 
mőködési költségvetést csökkentı döntések kapcsán az oktatási intézményt érintı döntések 
határidejének módosítása, a másik igazgató úr levele alapján egy határozat megalkotása, 
amelynek elıterjesztésére megkéri igazgató urat.  
Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Elıterjesztés a mőködési költségvetést csökkentı intézkedések kapcsán az oktatási  
    intézményt érintı döntések határidejének módosítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Elıterjesztés a mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekrıl szóló határozat 5.  
    pontjának módosítására 
    Elıadó: Dobos László megbízott igazgató 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés a mőködési költséget csökkentı intézkedések kapcsán az oktatási intézményt  
    érintı döntések határidejének módosítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
A tegnap meghozott mőködési költségeket csökkentı döntések kapcsán a Gy. Szabó Béla 
Általános Iskola és Óvoda létszámcsökkentésével kapcsolatban a határidıt a képviselı-
testület 2011. július 15. napjával határozta meg. Javasolta a határidı módosítását 2011. 
augusztus 1-jére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határidı módosítását. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
87/2011.(VII.12.) ÖH. 
Mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekrıl szóló határozat 
végrehajtási határidejének módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a mőködési költségvetést csökkentı 
intézkedésekrıl szóló 83/2011.(VII.11.) ÖH. sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. július 
15-rıl 2011. augusztus 1-jére módosítja. 
 
Határidı: 2011. augusztus 1. 
Felelıs: Dobos László megbízott igazgató 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés a mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekrıl szóló határozat 5.  
    pontjának módosítására 
    Elıadó: Dobos László megbízott igazgató 
   (Módosítási kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Elıterjesztésre megadta a szót igazgató úrnak. 
Dobos László megbízott igazgató 
Köszöntöm a tisztelt egybegyőlteket. Elnézést kérek, hogy ezt a mai ülést részben az én 
kérésemre kellett összehívni. A tegnapi döntés után magamban egy kis számvetést, ütemtervet 
próbáltam összeállítani, miközben ezen gondolkodtam, rájöttem arra, hogy jogilag nem lesz 
tökéletes az, amit 24 órával ezelıtt még jónak gondoltunk. A döntés persze nem az én 
döntésem kell, hogy legyen, hanem az önkormányzaté. A döntéshez szeretnék még egy 
indokot hozzátenni, hogy késıbbiekben ebbıl ne születhessenek jogi problémák.  
Leírtam a módosítási kérelmet, saját szavaimmal a következıképpen összefoglalnám: 
A határozat-tervezetben három fı pedagógus álláshely végleges megszüntetésérıl volt szó, 
ami két részbıl tevıdik össze, a 2,5 fı létszámcsökkentés és a 0,5 fı részmunkaidıs 
foglalkoztatás, tehát óraszámok csökkennek 3 pedagógus esetében. Mucsi László képviselı úr 
indítványa a második tanulószobai csoport elindítása kapcsán szükséges, a gyermekek 
hasznát, fejlıdését szolgálja, ennek érdekében magam is tettem már lépéseket, hogy pontosan 
tudjuk, hogy hány gyermek indokolt, hogy majd megjelenjen ezeken a foglalkozásokon. Most 
nem errıl szeretnék beszélni, hanem az ennek alapján történt szavazásról, amikor is arról esett 
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szó, tulajdonképpen akkor már embert is mögé képzelve, hogy ki is legyen, akit fölmentek és 
ki, akit nem mentek föl. Mivel dátumokhoz kötıdött a félmunkaidı és teljes munkaidı, 
valamennyien sejthetik, hogy kirıl születik döntés. Úgy gondoltam, hogy különösen nagy 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a személyek kiválasztásakor munkajogi következmények ne 
lehessenek.  
Kérem a testületet, hogy fontolja meg az elmondottakat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igazgató úr javasolja, hogy 458 óra és 19 fı legyen a határozatban. 
Mucsi László képviselı 
Az igazgató szándékát megértem, meg nem is értem. Azt mondja, hogy szeretne jogtiszta 
helyzetet teremteni, nem fog, mert bármelyik személyhez nyúl, jogorvoslathoz fog fordulni. 
Az a kérdés, hogy az illetık hogy vették tudomásul az elbocsátást, a fölmentést, a szerint 
hogyan viselkednek, milyen változást hoz az életükbe. Az akit lehetetlen helyzetbe hoz, az 
biztos, hogy kemény pert fog indítani.  
 
Tóth Mátyás képviselı megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 
Nem tartom normális dolognak, ha az ember ezzel fenyegetızik, de nyilván adott esetben élni 
kell vele. 
Rácz Izabella képviselı 
Nehéz kérdés, és nehéz ehhez hozzászólni, én maximálisan megértem a képviselıtársamat, 
mert hasonló helyzetben nem tudom, hogy én hogyan reagálnék ezekre a dolgokra, ez 
természetes. Csak ami a képviselı-testületi ülés után egész éjszaka forgott a fejemben. 
Tulajdonképpen a képviselı úr itt volt a testületi ülésen, az ı érveit meghallgattuk. A 
többiekét nem hallhattuk.  
Patkós Zsolt polgármester 
Amikor emberi sorsok vannak egy-egy felmentési idıpont mögött, jó döntések nincsenek. A 
képviselı-testület eddig is, ezt követıen is, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában jegyzı 
asszony, másrészrıl a mindenkori intézményvezetı véleményét figyelembe véve próbálta 
meghozni a döntéseit, így lesz ez most is.  
Igazgató úr elıterjesztette a 458 órára és a 19 fıre vonatkozó javaslatát. Ez a tegnap hozott 
határozatunkkal szemben 0,5 fı csökkenést jelent. 2011. augusztus 1-jétıl lenne ez a határozat 
hatályos. 
Rácz Izabella képviselı 
A tegnapi testületi ülés kapcsán mélységesen szégyelltem magam én, hogy legalább 2 és fél 
órahosszáig mi készítettük a tantárgyfelosztást, a képviselı-testület, holott az igazgató úr 
kompetenciája, és ı türelmesen hallgatta a mi szócsatánkat, a szavazásainkat oda-vissza, amit 
nem minısítenék. Szeretném a képviselıtársaim figyelmét felhívni, hogy igazgató úr azt a 
feladatot kapta, hogy ı készítse el a tantárgyfelosztást, és a szakmai tudásának legjavát 
nyújtotta, úgy próbálta elkészíteni ezt a tantárgyfelosztást, amit elénk tett. Én szeretném, 
hogyha a munkáját nem gátolnánk, hanem inkább segítenénk. 
Mucsi László képviselı 
A tantárgyfelosztásba oly mértékig szóltunk bele, hogy adtunk + 15 órát, hogy könnyebben el 
tudja végezni a szakmai feladatát, amelyet elvár tıle a testület. Azért nem arról volt szó, hogy 
ki mit tanítson, meg hogy tanítson, hanem arról, hogy a többlet gyereklétszámhoz, napközis 
vagy tanulószobai létszámhoz meg kell adni a többlet órát és egy fél állás elfér. Bár a legtöbb 
igazgatónak ez legyen a legnagyobb gondja, hogy kap egy fél állást pluszban meg 15 órát. Ez 
nem olyan fajta bugyválás volt, mint ahogy az lejött a Te szónoklatodból. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Szeretném felhívni a képviselı-testület figyelmét, hogy az elmúlt 4 és fél évben nem volt soha 
semmilyen szintő belemélyedés az intézményi tantárgyfelosztásba. Azt teljes mértékben 
elismerem, hogy a tegnapi javaslat az plusz intézményi óraszámot jelentett. Én ebbe nem 
kívánok beleszólni, nem kívánjon a testület sem, most is azt mondom, amit az elıterjesztésem 
elején. Intézményvezetıi kompetencia a munkáltató jogkörben történı függetlenség és 
szabadság, és a felelısség is. Intézményvezetıi kompetenciába a képviselı-testület nem 
szokott és nem is fog beleszólni, most sem errıl van szó. Biztosított az elmúlt képviselı-
testületi ülésen 15 órát tanulószobára a képviselı-testület, ez belekerült a határozatba. 
Azonban igazgató úr azt kérte, hogy a 19,5 fı helyett 19 fıben határozza meg a képviselı-
testület a pedagógus létszámot augusztus 1-jétıl. 
Ismerjük az álláspontokat, van-e valakinek még kérdése? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel, hogy a 19,5 fı 
pedagógus létszám csökkentésre kerüljön 19 fıre. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – 1 képviselı nem szavazott 
- a következı határozatot hozta: 

 
88/2011.(VII.12.) ÖH. 
Mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekrıl  
szóló határozat módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a mőködési költségvetést csökkentı 
intézkedésekrıl szóló 83/2011.(VII.11.) ÖH. sz. határozat 5. pontjának 2. mondatát a 
következı szerint módosítja  
A megállapított heti tanítási idıkeret alapján 19 fı pedagógus létszámot és 26 túlórát 
engedélyez az intézményben. 
 
Határidı: 2011. augusztus 1. 
Felelıs: Dobos László megbízott igazgató 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A létszámcsökkentési határozatot most nem módosítjuk, mert nem ismerjük az idıpontokat, 
errıl késıbb dönt a képviselı-testület. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 Csertı István Rácz Izabella 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 


