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Dozmat község Önkormányzata
Dozmat

3/2011. jkv.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek
2011. május 26-án megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Torony község Önkormányzata részéről:
Kovács György polgármester, Csiszár József alpolgármester, Dr.
Csapó Tamás, Joó Béláné, Joó Imre, Rácz István képviselő és
Ráczné Paksa Mária körjegyző
Igazolatlanul távol: Csercsics Antal képviselő
Dozmat község Önkormányzata részéről:
Horváth Ádám polgármester, Simon Balázs alpolgármester,
Róka András
Igazoltan távol: Dankovics Norbert képviselő
Igazolatlanul távol:, Rozmán János képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: 1 napirendi ponthoz Fülöp István
igazgató, 2. napirendi ponthoz Mészáros Péterné mb.óvodavezető
Kovács György polgármester, mint az ülés levezetője köszöntötte a
megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Toronyból 6 fő,
Dozmatról pedig 3 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1 Általános iskolai igazgatói álláspályázat elbírálása
Előadó: Ráczné Paksa Mária körjegyző
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2./ Csicsergő óvoda Óvoda vezetői pályázata
Előadó: Ráczné Paksa Mária körjegyző
3./ Csicsergő óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Előadó: Ráczné Paksa Mária körjegyző
4./ Csicsergő óvoda óvodavezetői megbízása
Előadó: Kovács György polgármester
5./ Különfélék
- óvoda nyári zárása
A képviselőtestületek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1.napirendi pont tárgyalása
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy mindenki tudja, hogy ToronyDozmat községek önkormányzatainak képviselőtestületei iskolaigazgatói
pályázatot írtak ki, mivel az öt évre szóló megbízás lejárt. Egy pályázat
érkezett,a jelenlegi iskolaigazgató Fülöp István adta be ,elmondta, hogy a
pályázat megfelel a kiírásnak formailag és tartalmilag is.
A képviselő testület tagjainak a pályázat megtekinthető volt. A pályázatról
véleményezés érkezett a nevelőtestület és a Közalkalmazotti tanács részéről
valamint a Szülök közössége, illetve a Diákönkormányzat valamint a két
kisebbségi önkormányzattól. A vélemények egyértelműen javasolják a
kinevezést.
Dr.Csapó Tamás az intézményfenntartó bizottság elnöke elmondta, hogy a
pályázat megfelel a kiírásnak formailag és tartalmilag is.
Figyelembe vették a véleményezéseket is és egyhangúlag javasolja a bizottság
Fülöp István iskolaigazgatói kinevezését.
Ráczné Paksa Mária körjegyző megkérdezte Fülöp Istvánt kéri-e a zárt ülést.
Valamint van-e kiegészíteni valója.
Fülöp István iskolaigazgató nem kérte a zárt ülést, és nem tett kiegészítést.
Fülöp István elhagyta a termet.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy titkos szavazás lebonyolításához
szavazatszámláló bizottságot kell létre hozni, mely 3 tagból áll. A két testület
külön szavaz
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Kovács György polgármester : .A szavazatszámláló bizottság elnökének
javasolta Torony testület részéről Dr.Csapó Tamást elnöknek tagoknak a
dozmati testületből Róka Andrást a toronyi testületből Joó Imrét.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
49/2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
A szavazatszámláló bizottság elnökének Dr.Csapó
Tamást tagjainak Róka Andrást és Joó Imrét
választotta
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
39 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestület
A szavazatszámláló bizottság elnökének Dr.Csapó
Tamást tagjainak Róka Andrást és Joó Imrét
választotta
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Ráczné Paksa Mária körjegyző átadta a szavazólapokat Dr.Csapó Tamás
bizottsági elnöknek.
Dr.Csapó Tamás ismertette a szavazás menetét és lebonyolítását.
A szavazás idejére Kovács György polgármester szünetet rendelt el.
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A szünet után folytatódott az ülés
Dr.Csapó Tamás a bizottsági elnök elmondta hogy érvénytelen, rontott
szavazólap nem volt. Torony község képviselőtestülete 6 igen, Dozmat község
képviselőtestülete 3 igen szavazattal Fülöp Istvánt választotta iskolaigazgatónak.
Kovács György ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
50/2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Fülöp Istvánt Iskolaigazgatónak kinevezi 2011.
augusztus 16.-tól 2016. augusztus 15.-ig tartó
határozott időre. Bruttó bérét 273.600.-Ft-ban állapítja
meg.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
40/2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestület
Fülöp Istvánt Iskolaigazgatónak kinevezi 2011.
augusztus 16.-tól 2016. augusztus 15.-ig tartó
határozott időre. Bruttó bérét 273.600.-Ft-ban állapítja
meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Fülöp István bejött a terembe.
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A képviselőtestületek gratuláltak Fülöp István iskolaigazgatónak.
Fülöp István megköszönte mindkét képviselőtestületnek a bizalmat és elmondta,
hogy szeretné a szülők és gyermekek érdekeit szolgálni. Eddig is és ezután is a
legjobb tudása szerint fogja vezetni az iskolát.
2. napirendi pont
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy mint ismeretes Torony-Dozmat
községek önkormányzatainak képviselőtestületei óvodavezetői pályázatot írtak
ki, mivel az óvodavezető nyugdíjba vonult és a helyettese került megbízásra
2011. juniús 30.-ig. Két pályázat érkezett, elmondta, hogy a pályázatok nem
felelnek meg a kiírás jogszabályi feltételének, mert egyik pályázó sem
rendelkezik pedagógusi szakvizsgával. Ezért formai okokra hivatkozva el kell
utasítani, és új pályázatot kell kiírni. Újra meg kell bízni az óvodavezetőt új
határidővel. Ősszel is ő lett megbízva és most is csak megbízni lehet kinevezni
nem. Egy éven belül kell újra pályáztatni.
Horváth Ádám polgármester ő úgy emlékszik, hogy arról volt szó hogy a
megbízott óvodavezetőnek a pályáztatásig meg lesz a szükséges szakvizsga.
Dr.Csapó Tamás válaszában elmondta, hogy arról volt szó hogy az idei évben
elkezdi az iskolát,de végezni majd csak jövő év végén fog .Mészáros Péterné
gondolta úgy hogy ha megkezdi az iskolát az már elég lesz a pályázathoz. De
sajnos nem így van. Majd ha végez és meglesz a szakvizsgája, akkor tud újra
pályázni. Csakhogy egy éven belül újból ki kell írni a pályázatot, és ha jön egy
külsős pályázó, akkor kénytelenek leszünk az ö pályázatát elfogadni.
Ráczné Paksa Mária körjegyző javaslata az volt egy évre bízzuk meg a jelenlegi
megbízott óvodavezetőt újra .Majd meg látjuk mi lesz ha letelik a megbízatása.
Kovács György polgármester azt javasolta, hogy szavazzák meg a két pályázat
elutasítását.
Kovács György ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
51/2011./IV.18./ együttes határozata:
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Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Mészáros Péterné Torony Maros utca 11/A és
Szilvágyi Péterné Bucsu Rohonczi u.42.szám alatti
lakosok óvoda vezetői pályázatát formai okok miatt
elutasítja,mivel nem rendelkeznek pedagógus
szakvizsgával.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
41/2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestület
Mészáros Péterné Torony Maros utca 11/A és
Szilvágyi Péterné Bucsu Rohonczi u.42.szám alatti
lakosok óvoda vezetői pályázatát formai okok miatt
elutasítja,mivel nem rendelkeznek pedagógus
szakvizsgával.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
Csicsergő óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy új pályázatot kel kiírni Csicsergő
óvoda óvodavezetői állás betöltésére új határidővel.
Dr.Csapó Tamás azt kérdezte, nem lehet hogy a pályázók félreértelmezték a
pályázati kiírást?
Ráczné Paksa Mária körjegyző válaszában elmondta nem, mert mind két
pályázó utalt a pályázatában a pedagógusi szakvizsgára hogy amennyiben
elnyerik a pályázatot úgy a szakvizsgát, leteszik. Továbbá a pályázati kiírásban
Az elvárások között feltétel volt a pedagógus szakvizsga.
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Kovács György kérte a határozati javaslat elfogadását.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
52/2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
A Csicsergő Óvoda óvodavezetői pályázatát kiírja. A
pályázat lebonyolításával megbízza a körjegyzőt.
Felelős: Ráczné Paksa Mária körjegyző
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
42/2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestület
A Csicsergő Óvoda óvodavezetői pályázatát kiírja. A
pályázat lebonyolításával megbízza a körjegyzőt.
Felelős: Ráczné Paksa Mária körjegyző
Határidő: azonnal

4./ napirendi pont
Csicsergő óvoda óvodavezetői megbízása
Dr.Csapó Tamás javasolta hogy a megbízás addig szóljon, amíg a jogszabály ezt
lehetővé teszi .Az intézménykoordináló bizottság egyhangúlag támogatja
Mészáros Péterné óvodavezetői megbízását.
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető bejön.
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Kovács György polgármester ismertette a megbízott óvodavezetővel,a képviselő
testület döntését miszerint formai okok miatt el lett utasítva a beadott
pályázata,mert nincs meg az előírt végzettsége.
Dr.Csapó Tamás elmondta, hogy a végzettség hiánya miatt nem tudják elfogadni
a pályázatot, és mivel a másik pályázónak sincs, meg a végzettsége ezért újra
meg kell pályáztatni a z óvodavezetői állást. Ezért az intézménykoordináló
bizottság 2011. július 1.-től -2012. június 30. ig új megbízást javasol.
Ez idő alatt új pályázat kiírás lesz.
Tudjuk hogy az új pályázat kiírásáig nem lesz meg a pedagógusi szakvizsgája
,de a jogszabály minket is köt.
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető köszöni a bizalmat a megbízáshoz.
Ha előbb értesült volna a pályázat feltételeiről, akkor előbb tudta volna
elkezdeni az iskolát és a következő pályázat kiírásáig meg lett volna a
pedagógusi szakvizsgája.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta az iskolát már sokkal korábban is
ellehetett volna kezdeni igaz, hogy a volt óvodavezető hirtelen döntése miatt
kerültek ilyen helyzetbe de az ő megbízása 2013-ban lejárt volna és ha nincs
meg senkinek az óvodavezetői szakvizsgája akkor mi lett volna. Ezt már
korában át kellet, volna gondolni.
Kovács György kérte a határozati javaslat elfogadását.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
53/2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Mészáros Péterné új óvoda
vezetői megbízása 2011. július 1.-tőltől 2012. június
30.-ig szól. Bruttó bére 194.800.Ft +Vezetői pótlékát
bruttó 40.000.Ft-ba határozza meg.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.

8

A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
43/2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestület
úgy határozott, hogy Mészáros Péterné új óvoda
vezetői megbízása 2011. július 1.-tőltől 2012. június
30.-ig szól. Bruttó bére 194.800.Ft + Vezetői pótlékát
bruttó 40.000.Ft-ba határozza meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Kovács György polgármester ismertette a Csicsergő Óvoda vezetőjének a
kérését a nyári szünet időpontjának megállapítása végett. Az óvoda vezetője
kérte2011. július1-tól 2011. augusztus 26-ig az óvoda bezárásának
engedélyezését.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
54 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a Csicsergő Óvoda nyári zárásának időpontját 2011.
július 18-tól augusztus 26-ig tartó határozott időben
állapítja meg.
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
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A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
44 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
a Csicsergő Óvoda nyári zárásának időpontját 2010.
július 18-tól augusztus 26-ig tartó határozott időben
állapítja meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester azt kérdezte az óvodavezetőtől, hogy áll a
beiratkozás létszám tekintetében.
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető elmondta, hogy jelenleg 65 fős
létszámmal fog indulni a következő tanév de már 3 fő előjegyzésben van akik a
tanév folyamán fogják betölteni a 3.évüket és azt követően kezdenék az óvodát.
Horváth Ádám polgármester következő kérdése a toronyi testülethez szólt
történt –e előrelépés a Sé és Bucsu ellen indított peres eljárás ügyében.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy most folyik az anyaggyűjtés azt
követi az egyeztetés, ha az nem jár eredménnyel, akkor indítjuk a pert.
Horváth Ádám polgármester azt kérdezte még, hogy mikor történik a
pénzvisszautalás a felmentett tanárok után. Valamint hogy a Felsőcsatári
megkeresés a tagintézménnyel kapcsolatos ügyben van e változás?
Ráczné Paksa Mária körjegyző válaszában elmondta, hogy még nem tudjuk,
mikor kapjuk vissza az összeget, mivel először az iskolának a munkaügyi
papírokat kell elkészítenie és a munkaviszony megszűnése után, lehet pályázni a
létszámcsökkentésre. Felsőcsatártól hivatalos megkeresés nem volt. Ez nem így
működik, hogy Felsőcsatár gondol egyet és végez egy számítást, hogy Torony
milyen támogatási összegeket kapna és kéri a toronyi testülettől a választ. A
felsőcsatári kör még nem is nyilatkozott, hogy a toronyi iskolához akarnak
tartozni és milyen formában, addig ez a testület nem tud döntést hozni.
A másik dolog, hogy ők akarnak Toronyhoz jönni, és ők diktálják a feltételeket
a toronyi testület döntése nélkül. Először döntsenek a felsőcsatári iskola
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fenntartói, hogy mit akarnak és azt hozzák ide és akkor lesz mit megtárgyalni a
toronyi testületnek is.
Joó Imre elmondta hogy ő már egy ilyen nem hivatalos megkeresést már
végigcsinált ,volt egy ilyen megbeszélésen ahol a polgármesterek döntöttek úgy,
hogy tagiskolái lesznek Toronynak de a testületeik leszavazták őket. Így nem
lett belőle semmi.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy tudomására jutott hogy az iskolai
nyilvántartásba Dozmatról 9 fő szerepel de ténylegesen csak 7 fő jár az iskolába.
Kiderült hogy a 2 fő már nem is lakik Dozmaton és mégis, fizetünk utána.
Napirendi pontként szeretné tárgyalni ezt az ügyet.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy az igazgatóúrral kell a létszámot
tisztázni, hiszen ők adják meg a községenkénti bontást.
Joó Imre elmondta, hogy elfogadtuk a költségvetést,ez nem így működik,ezt
mindig év végén tárgyaljuk. Év közben változhat a létszám, akkor nem tehetünk
semmit.
Horváth Ádám polgármester szerint ezek a gyerekek már a tanév eleje óta nem
járnak a toronyi iskolába, nem is dozmati lakosok. Ezt le kell módosítani, mivel
most értesült róla ezért most szól.
Simon Balázs szerint ez az iskola hibája, ő tehet róla, hogy nem jelentette a két
fő létszámcsökkenést.
Kovács György polgármester több tárgy nem lévén a testületi ülést bezárta.

k.m.f.

/:Kovács György:/
polgármester

/:Horváth Ádám:/
polgármester

/:Ráczné Paksa Mária:/
körjegyző
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