Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
624-20/2012. iktatószám
20. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én (csütörtökön) délután 15,30
órakor megtartott együttes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Harmati Gyula,
Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Biró Endre, Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők
Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester,
Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Távol maradt: Czakó László képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Koczka Istvánné iskola igazgató
Lakosok részéről nincs jelenlévő.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt Kláricz Jánosnét,
valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva
körjegyzőt, valamint Koczka Istvánné iskola igazgatót.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
1./ A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
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2./ A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013 tanévi óratömeg és feladatellátás
megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
3./ A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézménynél igazgatói állás meghirdetése
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
4./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Harmati Gyula képviselő: Jelzi, hogy a második, és harmadik napirendi pontot nem tudja
elfogadni, mert a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság nem tárgyalta meg a
napirendi pontokat, egyedül az Alapító Okirat módosítását tudja csak támogatni.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy ez most a képviselő úr részéről észrevétel,
vagy javaslat arra, hogy vegyék le a két napirendi pontot.
Harmati Gyula képviselő: Módosító javaslat, hogy vegyék le a napirendről, és tárgyalja meg a
két napirendi pontot a bizottság.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Az igazgatói állás meghirdetése fontos lenne megtárgyalni, és kiírni
a pályázatot, mert határidős.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint is a harmadik napirendi pont ne kerüljön le,
mert a határidő miatt fontos az igazgatói állás pályázat kiírása. Van jogosítványa a
bizottságnak, hogy esetleg más feltételeket szabjon, de most a bizottsági tagok több mint 50
%-a itt van, és ki lehet alakítani álláspontot. Jó lett volna, ha előtte tudtak volna egyeztetni
ebben a témában, hogy bizottsági ülést szeretett volna tartanai a képviselő úr.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Egyeztethettek volna az bizottság elnökével a bizottsági ülés
megtartásáról, hiszen annak tartását a bizottság elnöke is indítványozhatta volna. Ezt az
anyagot több mint öt nappal az ülés előtt kiküldték, megkapták a képviselők időben. Lett
volna lehetőség jelezni a bizottsági ülés tartásának szükségességét.
Harmati Gyula képviselő: Most kíván jelezni.
Juhász Sándor képviselő: Már a tavalyi évben is volt olyan téma, amit későn tárgyaltak, és azt
az ígéretet kapták, hogy többet ilyen nem lesz.
Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy határozati formában döntést ne hozzanak, de a
napirendről ne vegyék le, beszéljenek róla. A képviselő úr most a képviselő-testületi ülésen is
hozzá tudja tenni az álláspontját. Ha hamarabb szólt volna a képviselő úr, akkor talán az
együttes ülés tartása okafogyottá is vált volna, de másik oldalról az igazgatói állás pályázat
kiírása miatt mindenképpen együttes ülést kell tartani.
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Furcsa helyzet alakult ki, hiszen az elnök úr birtokában volt az anyag, a bizottsági ülés
megtartásának nem volt akadálya.
Megérkezik Biró Endre képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 4-ről 5 főre nő, a
szavazatok száma is 4-ről 5-re nő.
Faluházi Sándor alpolgármester: Javasolja, hogy az álláspályázat kiírását mindenképpen
tárgyalja meg a testület, a feladatellátásról csak beszéljenek, döntést ne hozzanak, azt még
később május végén fogadják el a testületek.
Kláricz János polgármester: Összegezve a jelzést és a hozzászólásokat, kérte a képviselőtestület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja,
úgy hogy a második napirendi pontot megbeszélik, tárgyalásra tűzik, de határozatot, döntést
nem hoz a testület.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.

tagjait,

kézfelemeléssel

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító
Okiratát. Jogszabály változást követően kellett módosításokat eszközölni.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Az iskola Alapító Okiratában már az előző ülésen is történt változás,
egyes pontokban át kellett vezetni azt a változást, hogy az iskola számlaszámmal fog
rendelkezni. Két pontban a 24-es és 28-as pontokban azonban benne maradt a régi
meghatározás, ezért azok módosítása még szükséges.
Kláricz János polgármester: Előzetesen is technikai módosítások voltak az Alapító Okiratban.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki elfogadja a
közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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38/2012.(05.10.) Képviselő-testületi határozat
A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Bucsa Község II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Alapító Okirata módosítását e határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz Jánosné polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki elfogadja a
közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
24/2012.(05.10.) Képviselő-testületi határozat
A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Bucsa
Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda Alapító Okirata módosítását e határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013 tanévi óratömeg és
feladatellátás megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a közös fenntartású
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda 2012/2013 tanévi óratömeg és feladatellátás megtárgyalását.
A igazgató asszony készül a következő tanévre, amely úgy alakul, hogy a fenntartó váltás
lesz, az állam vissza fogja venni az iskola fenntartását év közben. Kertészszigetben nem
használták ki teljesen a jogszabály által biztosított óratömeget, ott különböző megtakarítási
metódusokat követve, és hogy telephelyként működhessen. Azzal azonban mindkét testület
egyetért, hogy amennyire csak lehet a településeknek a darab időszakra meg kell adni mindent
a pedagógusoknak, hiszen az állam ugyanúgy fogja tovább működtetni az iskolát. Azt
követően, hogy átvette az állam az iskolát, és miként fogja átalakítani, talán még senki nem
tudja megmondani pontosan.
Volt olyan kérdés is, hogy milyen helyzet alakulna ki, ha mégsem venné át az állam az
iskolát?
Kláricz Jánosné polgármester: Volt olyan gondolata, hogy mi lesz akkor, ha 2013. január 1-től
mégis az a döntés lesz, hogy nem veszi át az állam az iskola fenntartását. Kertészsziget
Önkormányzat az ez évihez képest plusz kiadást vállal, hiszen Kertészszigetben már nem volt
túlóra évek óta. Látja, hogy Bucsán az adminisztrációs órákat megadják a pedagógusoknak,
ami adható, Kertészszigetben még adminisztrátor sincs az iskolában, ezért még inkább
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szükség van az adminisztrációs órákra.
Kláricz János polgármester: Nem gondolja, hogy az megtörténne, hogy nem veszi át az állam
az iskolát. Minden felmérést elkészítették már, felmérték a pedagógus létszámot, stb.
Bucsa esetében van a szakos ellátottság miatt olyan nem átfedés, hogy nem lehet egy
pedagógus helyet úgy betölteni, hogy a szakos ellátottság is javuljon. Ha lehet akkor inkább
álláshelyet generáljanak, mint túlórát, de erről általában meg tudják győzni a gazdaság
vezetők, mert a túlóra esetében nem kell szabadságot fizetni, nem kell a fizetett ünnepekre,
csak a konkrét munkavégzésre kell díjazást adni.
Másfél pedagógus álláshely adódik most.
Koczka Istvánné igazgató: A másfél pedagógus hely a túlóra. Kellene kémia tanár,
földrajztanár, és hetedik, nyolcadik osztályban nincs képesítése az angol tanárnak. Ez azonban
annyira alacsony óraszám, hogy nem biztos, hogy 13 órára talál egy pedagógust aki elvállalja.
Kémia, földrajz és angol szakra.
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy ezt fogja majd az állam térség szinten
kezelni. Az óraadó tanárnál is lesz olyan költség azonban, hogy útiköltség, és a bejárás
költségei. Jobban azt szeretné, ha ez egy álláshely lenne, de nem már nem is igazán kell ezen
törni magukat, hiszen lassan egy fél év, nem az önkormányzat feladata lesz ennek az
eldöntése.
Azt, hogy ezeket a plusz költségeket honnan tudják előteremteni, illetve a pénzügy részére
átadni, az óratömeg, és feladatellátás elfogadása után tudják majd kialakítani. Határozatot
most tehát nem hoznának, de összességében szeretnék a pedagógusokat úgy átadni az
államnak, hogy az megfelelő legyen. Bucsa esetében nincs gond, Kertészsziget esetében
maradtak el az adminisztrációs órák finanszírozásai. Az idei költségvetésben ezek a
finanszírozások benne vannak.
Koczka Istvánné iskola igazgató: Elmondta, hogy a többlet költsége az okozza, hogy az
ötödik osztályban csoportot kell bontani, mert a maximális létszám határát elérték a tanulók,
amit nem enged meg a közoktatási törvény. Ha hosszú távon gondolkodnak, akkor az új
köznevelési törvény létszám határai még alacsonyabbak, így mindenképpen, ha nem most a
2013-as tanévben meg kell bontani.
Kertészszigetben 17 tanuló lesz a következő tanévben.
Kláricz János polgármester: Reméli, hogy a bizottság munkáját sikerült előre mozdítani ezzel
a tárgyalással.
Határozatot nem hoznak, a tájékoztatásokat a képviselők tudomásul vették, és később
visszatérnek erre a témára.
3./ napirendi pont: A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézménynél igazgatói állás
meghirdetése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a közös fenntartású
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda intézménynél igazgatói állás meghirdetése
Az állás meghirdetésének eleget kell tenniük, a kiírást az előző évekhez hasonló metódusok
szerint állították össze.
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Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása?
Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy úgy tudta, hogy nem kötelező a közoktatás
vezetői szakvizsga.
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy ez elvárható feltétel, valamint az öt éves
vezetői gyakorlat is.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda intézménynél igazgatói állás meghirdetésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
39/2012.(05.10.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata és Kertészsziget Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2012. július 1-től 2017. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az alapító okiratnak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően vezeti és
irányítja Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda-t. Felel az intézmény szakszerű, hatékony és
törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, biztosítja az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Feladata az intézményirányítási, ellenőrzési, és
munkáltatói feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
1. Főiskola, közoktatás vezetői szakvizsga,
2. pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év szakmai
tapasztalat,
3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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4. magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1. közoktatási vezetői gyakorlat - Legalább 5 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: (minden dokumentum 2
példányban)
1. a pályázó büntetlen előéletét tanúsító, 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány;
2. a pályázó felsőfokú iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevelek
hiteles másolata;
3. a pályázó szakmai önéletrajza;
4. az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel együtt,
5. a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat,
6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbíráló véleményező szervek
megismerhetik,
7. nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő testületi ülésen kéri
pályázatának elbírálását.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 08.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Bucsa Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (5527 Bucsa, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
„igazgatói állás pályázat”.
 Személyesen: Bucsa Község Önkormányzata Kláricz János polgármester, Békés
megye, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbírálásra a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 138/1992.(X.8) Korm.
rendelet és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet vonatkozó szabályai szerint kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny
Kláricz Jánosné polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek további kérdése,
hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda intézménynél igazgatói állás meghirdetésével.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
25/2012.(05.10.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata és Kertészsziget Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
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igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2012. július 1-től 2017. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az alapító okiratnak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően vezeti és
irányítja Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda-t. Felel az intézmény szakszerű, hatékony és
törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, biztosítja az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Feladata az intézményirányítási, ellenőrzési, és
munkáltatói feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
5. Főiskola, közoktatás vezetői szakvizsga,
6. pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év szakmai
tapasztalat,
7. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
8. magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
2. közoktatási vezetői gyakorlat - Legalább 5 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: (minden dokumentum 2
példányban)
8. a pályázó büntetlen előéletét tanúsító, 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány;
9. a pályázó felsőfokú iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevelek
hiteles másolata;
10. a pályázó szakmai önéletrajza;
11. az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel együtt,
12. a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat,
13. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbíráló véleményező szervek
megismerhetik,
14. nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő testületi ülésen kéri
pályázatának elbírálását.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 08.
A pályázatok benyújtásának módja:
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 Postai úton, a pályázatnak a Bucsa Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (5527 Bucsa, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
„igazgatói állás pályázat”.
 Személyesen: Bucsa Község Önkormányzata Kláricz János polgármester, Békés
megye, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbírálásra a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 138/1992.(X.8) Korm.
rendelet és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet vonatkozó szabályai szerint kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny
Biró Endre képviselő: A nyári ingyenes gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan kérdezett. Nem
tud pontos információt, ezért szeretne ebben a témában tisztán látni.
Kláricz János polgármester: Ingyenes nyári étkeztetésről beszélnek, és úgy írták ki a
pályázatot, hogy akkor biztosítják 100 %-osan az ebédet, ha a gyermek fogyasztja el, és ezt
úgy tudják biztosítani, hogy a gyerekek a konyha éttermében egyék meg.
Egy órán keresztül lehet a gyerekeknek jönni ebédelni, és ezalatt az idő alatt felügyelet van a
gyerekekre, sőt program is van biztosítva. Ezt kell a gyerekeknek megszokni. A pályázat
kiírója azzal a szándékkal határozta meg így, hogy a gyermek fogyassza el az ebédet.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Az iskola udvarán lehet focizni, kosárlabdázni, és egy tanterem is
biztosítva lesz azok számára, akik csak olvasni, vagy beszélgetni szeretnének.
A felügyelet az utolsó gyermek megebédeléséig a helyszínen lesz. A programokhoz nem
szükséges pedagógust alkalmazni.
Sokan be sem jöttek érdeklődni a program iránt. Tavaly 167 gyermek vett részt a programban,
most 117 gyermek törvényes képviselője érdeklődött.
Biró Endre képviselő: Sokan nem úgy értelmezték, hogy felügyelet lesz, hanem úgy, hogy
kötelező foglalkozás lesz tartva a gyerekeknek.
Koczka Istvánné iskola igazgató: A tornatermet is ki lehet nyitni, mert nyáron nagyon meleg
van az aszfalton való játékhoz.
Dr. Nagy Éva körjegyző: A program lebonyolítását a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Márki
Tiborné fogja felügyelni.
Faluházi Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy Szabó Richárd református lelkész
hamarosan Bucsára fog jönni, augusztus elsejétől.
Jó lenne, ha az iskolában a hittan tanításában részt vállalhatna, és nem szerveznének erre a
célra más személyt.
Kláricz János polgármester: Az iskolák esetében nem biztos, hogy a hit oktatást kell
választani, hanem erkölcstant.
Faluházi Sándor alpolgármester: A lelkész jelenleg Tiszafüreden szolgál, mint beosztott
lelkész.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
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hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és a kettes együttes ülésre vonatkozóan több
napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves részvételt, és az ülést 16,00
órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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