Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsága 2007. május 22-én 1650 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Tóth István elnök és 3 fő bizottsági tag: Pőcze Levente, Kószó Tamás és Kiss
Sándor

Távol maradt: Dr. Pályi Ákosné, Németh Attiláné és Balogh Sándor (jelezte távolmaradását)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Keresztury Mónika jegyző, Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda igazgató,
Fodorné Király Aranka óvodavezető, Cérna Hermina Szülői Közösség vezető, Bókáné
Szilágyi Mária óvónő, Kovács-Tanács Istvánné Műv. Ház és Könyvtár igazgató, Rácz
Józsefné Gondozási Központ vezető helyettes, Temesvári József TVMB tag, Túrú Tibor
TVMB tag, Fröhlich András TVMB tag
Tanácskozási joggal jelen van:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Keresztury Mónika jegyző, Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda igazgató,
Fodorné Király Aranka óvodavezető, Cérna Hermina Szülői Közösség vezető, Bókáné
Szilágyi Mária óvónő, Kovács-Tanács Istvánné Műv. Ház és Könyvtár igazgató, Rácz
Józsefné Gondozási Központ vezető helyettes, Temesvári József TVMB tag, Túrú Tibor
TVMB tag, Fröhlich András TVMB tag
Jegyzőkönyv-vezető: Gábor Valéria titkársági-ügyintéző
Tóth István bizottsági elnök: köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az elnök és 3 fő bizottsági tag jelen van, az
ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltak szerint, tesz
javaslatot az ülés napirendjére.
1.) Tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
2.) A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában
csoportszoba kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a napirendre
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

16/2007. (V.22.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. május 22-ei rendkívüli ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
egyetért Tóth István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. május 22-én 1430 órakor
rendkívüli ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) „Tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
2.) A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában
csoportszoba kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Tóth István bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom
Község
Képviselő-testületének
Pénzügyi
és
Tulajdonosi
Bizottságával.
I. napirendi pont
Tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: a Közoktatási Törvény módosítása miatt
szükségesség vált meghatározni, azon tevékenységeket, amelyek figyelembe vehetőek a
tanítási időkeret csökkentéséhez. Az előterjesztésben szereplő tevékenységek többek között a
szakmai továbbképzésen való részvétel, tanulmányi- és sportversenyekre tanuló kíséret,
osztálykirándulás.
Petró Ferenc polgármester: követhető lesz-e, hogy a tanárok mennyi időt töltenek a
munkájuktól távol, milyen okból és ezekből keletkezik-e túlórájuk?
Fröhlich András TVMB tag: a kötelező óraszámot minden pedagógusnak le kell tanítania.
Rendkívüli feladatok ellátásánál, amikor az igazgató utasítja a pedagógust, hogy vegyen részt
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továbbképzésen, nyilván ugyanezen idő alatt lévő óráit nem tudja megtartani, tehát
adminisztratív értelemben ő nem tartotta meg az óráit, nem teljesítette a feladatát.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: minden év szeptemberében elhozza a tantárgy
felosztást a Polgármester Úrnak, és ebben soha nem szerepel olyan óra, hogy „tanulmányi
kirándulás”, tehát ezeket az órákat, amelyek tanulmányi kirándulással tölt, valamilyen módon
pótolni kell, hogy a pedagógusnak meg legyen a kötelező óraszáma., így a
teljesítményértékelésénél ez neki ne jelentsen hátrányt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: A tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezését
szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
17/2007. (V.22.) OMEB határozat
Tárgy: A tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. május 22.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
II. napirendi pont
A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában csoportszoba
kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: a költségvetésben kimondta a Képviselő-testület, hogy 3 óvodai
csoportot kell indítani és az egyik óvodaépületet be kell zárni. A Tölgyfa utcai Óvoda, mivel
szomszédos az Iskolával, a szülőknek kényelmesebb lenne az óvodás és iskoláskorú
gyerekeiket vinni szinte egy helyre. A Bartók utcai Óvodában, ugyan 3 csoportszoba van
kialakítva, de az egyik olyan kis méretű, hogy nem alkalmas normál csoport elhelyezésére,
hiszen korábban a kis létszámú bölcsödések használták. A Tölgyfa utcai Óvoda bővítésénél 2
csoportszoba kialakításához, ugyan érvényes engedélyekkel rendelkezik az Önkormányzat, de
sajnos a következő évben nincs anyagi kilátás a megvalósításra.
Fentiek figyelembe vételével adódott megoldás, hogy az Iskola egyik tantermét át kellene
alakítani csoportszobává, így megoldódna az óvodások elhelyezése, átmenetileg a 2007/2008
nevelési évre.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: az óvodavezető és az óvónők jelenleg tárgyalnak és
próbálnak meg olyan megállapodásra jutni, amelyet szeretnének ismertetni a Bizottságokkal.
Fodorné Király Aranka óvodavezető: az óvónőkkel és a szülők képviselőivel közösen most
került megfogalmazásra az a vélemény, amelyet képviselni szeretnénk.
A felolvasott vélemény szerint csak átmeneti megoldásként, 1 évre fogadja el a 3 három
óvodai csoport indítását az óvodai munkaközösség a szülőkkel egyetértve a Bartók utcai
Óvodában látja megoldottnak. Ebben az esetben a létszám csökkentése miatt a Kissorról
bejáró gyerekek buszoztatása nem megoldott. Kéri a Képviselő-testület támogatását abban,
hogy csak átmeneti megoldásként fogadja el a fentieket, valamint kerüljön bele a
költségvetésbe a Tölgyfa utcai Óvoda bővítése, hiszen hosszú távon mindenképpen így lenne
megoldható az óvodáskorú gyermekek elhelyezése.
Petró Ferenc polgármester: az eddigiekkel ellentétes az elhangzott vélemény, hiszen ha a
csoportok a Bartók utcai Óvodába költöznek, akkor a lehetősége is kizárt, hogy az épületet
értékesíteni lehetne, és a befolyt összegből a Tölgyfa utcai Óvoda bővítése megoldódhatna a
következő nevelési évre.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: hogyan lesz megoldható, hogy 2008. nyarán a
Tölgyfa utcai Óvodában működő nevelés mellett folyik az építkezés.
Petró Ferenc polgármester: a nyári összevont csoport az iskolában kialakított
csoportszobában lehetne az építkezés ideje alatt.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: nem látja biztosítottnak, hogy az óvoda bővítési
beruházás elsőbbséget élvezne, egy esetlegesen adódó, kedvezőbb lehetőséggel szemben.
Ígéretet vár arra vonatkozóan, hogy ez a beruházás valóban a következő nevelési évre
megvalósul.
Babarczi Antal TVMB tag: az iskola tudja nélkülözni az egy tantermet?
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: nélkülözhető a tanterem. A felszereléseket a Bartók
utcából lehetne összeválogatni, a fűtést bővíteni szükséges, mert hideg a terem, a burkolatot is
át kell alakítani, a mellékhelyiségeket is a kisgyermekek igényeihez igazítva.
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Polner Frigyesné PTBelnök: javasolja, hogy az óvodavezető és az iskolaigazgató által is
felvetett biztosítékok a határozatban is jelenjenek meg, a szülők és a közvélemény
megnyugtatására is.
Petró Ferenc polgármester: természetesen
megváltoztathatják az eredeti határozatot.

a

Bizottságok

a

véleményükben

Tóth István bizottsági elnök: javasolja, a határozat 4. ) pontjaként az alábbiakat:
„ A Képviselő-testület úgy, dönt, hogy 2008. augusztus 25-ig a Tölgyfa utcai Óvodát két
csoportszobával bővíti.”
A határozat 5.) pontjaként az alábbiakat javasolja:
„ A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Felszabadulás utcai volt Óvoda épületét és a Bartók
utcai Óvoda épületét értékesíti és az értékesítésből befolyt összeget a Tölgyfa utcai Óvoda
bővítésére fordítja.”
Ennek függvényében a határidők is kiegészül 3. ponttal, amely a 4.), 5.) pontra vonatkozóan
2008. augusztus 25.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc
Általános Iskolában csoportszoba kialakításának véleményezése c. napirendre tett alábbi
kiegészítő indíványt szavazásra bocsátja.
4.) A Képviselő-testület úgy, dönt, hogy 2008. augusztus 25-ig a Tölgyfa utcai
Óvodát két csoportszobával bővíti.
5.) A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Felszabadulás utcai volt Óvoda épületét
és a Bartók utcai Óvoda épületét értékesíti és az értékesítésből befolyt összeget
a Tölgyfa utcai Óvoda bővítésére fordítja.
Határidő: 4.) és 5.) pontra vonatkozóan 2008. augusztus 25.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság a kiegészítő indítványt
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

4 igen

Tóth István bizottsági elnök: A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc
Általános Iskolában csoportszoba kialakításának véleményezését az előzőekben elfogadott
kiegészítő indítvánnyal együtt szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
18/2007. (V.22.) OMEB határozat
Tárgy: A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában
csoportszoba kialakításának véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.)

A Bizottság az előterjesztésben szereplő Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a
Kiss Ferenc Általános Iskolában csoportszoba kialakításának véleményezése c.
előterjesztésben szereplő határozatot az alábbiak szerint javasolja módosítani:
4.) A Képviselő-testület úgy, dönt, hogy 2008. augusztus 25-ig a Tölgyfa utcai
Óvodát két csoportszobával bővíti.
5.) A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Felszabadulás utcai volt Óvoda
épületét és a Bartók utcai Óvoda épületét értékesíti és az értékesítésből
befolyt összeget a Tölgyfa utcai Óvoda bővítésére fordítja.
Határidő: 4.) és 5.) pontra vonatkozóan 2008. augusztus 25.

2.)

A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és
elfogadja.

3.)

A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2007. május 22.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

Tóth István bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el és az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság ülését 1745 órakor
berekeszti.

Kmf.

Tóth István sk.
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsági elnök

Gábor Valéria sk.
jegyzőkönyv-vezető
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