BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
4. számú
JEGYZİKÖNYVE
HATÁROZATAI

39/2007. (III.26.) kt. határozat:
A 2007. március 26-ai ülés napirendjének elfogadása.
40/2007. (III.26.) kt. határozat:
Létszámcsökkentési döntés meghozatala.
41/2007. (III.26.) kt. határozat:
Könyvtár pályázata berendezési tárgyainak gyarapítására.

4. sz.

Jegyzıkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007.
március 26-án 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl.

Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Farkas László alpolgármester
Farkas László Nándor képviselı
Navrasics Endre képviselı
Takácsné Lengyel Valéria képviselı
Vass Béla Gyula képviselı
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyzı
Igazoltan távol maradt:
Besenczki Józsefné képviselı
Dr. Darabont Ferenc képviselı
Hetényi Tamás Péter képviselı
Tüskés Balázs képivselı

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzıkönyv hitelesítésére Vass Béla Gyula és Navrasics Endre képviselıket kéri fel
a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendet egészítse ki a testület egyéb ügy
tárgyalásával.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, meghozta az alábbi határozatot:
39/2007. (III.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. március
26-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Létszámcsökkentési döntés meghozatala.

Elıadó: Nagy Lajos polgármester
2) Egyéb ügy tárgyalása.
Határidı: azonnal
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Létszámcsökkentési döntés meghozatala.
Elıadó: Nagy Lajos polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Korábban beszéltünk már arról, hogy az iskolában a gyerekcsoportok csökkenése miatt
kettı fı pedagógus létszámcsökkentése válik szükségessé. Most azt kell meghatározni,
hogy hány fı csökkentése szükséges. Elképzelhetı, hogy év közben egy harmadik
személy sorsáról is dönteni kell. Az idı rövidsége, a felmentések elkészítésének
határideje – április 1. – miatt kellett összehívni a rendkívüli ülést. Felkérem Vass Béla
Gyula iskolaigazgató urat foglalja össze röviden a lényeget.

Vass Béla Gyula iskolaigazgató, képviselı:
Nehéz szívvel mond a vezetı kollégáinak munkahely megszüntetést. Ami ezt indokolja,
elsısorban a gyereklétszám alakulása, csökkenése. Néhány éve még 283 volt.
Várhatóan ez 220 fı lesz. Durván három tanulócsoporttal kevesebb. A finanszírozás
szempontjából sem mindegy. Második ok, egy elsı osztály jön be 20 fıvel. A végzıs 8dik osztály létszáma 30-35 fı. Az alsó tagozatos osztályok száma is csökken. Itt egy
tanulócsoport kiesésével kell számolni. Harmadik ok, a pedagógusok kötelezı óraszáma
emelkedik.

Kérdések, hozzászólások:
Nagy Lajos polgármester:
A költségvetés tárgyalásakor beszéltünk errıl, akkor az igazgató úr kért még egy hónap
gondolkodási idıt a döntés elıtt. Most a felmentések elkészítése végett vált sürgıssé a
döntés meghozatala.

Farkas László alpolgármester:
Ezzel a létszámleépítéssel nem kerül veszélybe a mőködés?

Vass Béla Gyula iskolaigazgató, képviselı:
Veszély nem fenyeget közép és hosszú távon sem.

Farkas László Nándor képviselı:
A berényi kérdés sok mindent módosíthat. Ha mégis ellenkezı helyzet állna elı,
bıvülne a gyereklétszám, akkor lehetne-e bıvíteni a pedagógus létszámot?

Vass Béla Gyula iskolaigazgató, képviselı:
Csak szervezeti változással lehetne.

Török Csilla körjegyzı:
Az ÖTM rendeletben foglaltak megfelelıen.

Farkas László alpolgármester:
Normál csoportszámnál nem beszélünk létszámbıvítésrıl.

Vass Béla Gyula iskolaigazgató, képviselı:
Ha ezek a jogszabályok nem változnak, a nyolc osztályos iskola megmarad.

Takácsné Lengyel Valéria képviselı:
Hosszú távon nem kell félni a születéseket tekintve.

Nagy Lajos polgármester:
Jelen pillanatban biztosat nem lehet mondani. Nem tudhatjuk, hogy mi fog történni a
sávolyi iskolával, a berényi alsó tagozatos gyerekekkel, és a somogysámsoni iskolával
is.
Farkas László alpolgármester:
Olyan lakótelkeket kellene kialakítani, ahova állandó lakosként bejelentkeznének a
családok.

Farkas László Nándor képviselı:
Egyértelmően az alsó tagozatban lesz a létszámcsökkentés. Milyen spektrumba
tartoznak azok a pedagógusok akik közül ki kell választani?

Vass Béla Gyula képviselı:
Egy fı az alsó tagozatból, egy fı a napközibıl, egy fı pedig az óraszám emelés miatt
kerül kiválasztásra. A legkisebbtıl a legnagyobb munkaviszonnyal rendelkezı
személyek tartoznak bele. Három évtıl a 43 éves munkaviszonnyal rendelkezı dolgozó.
Felmentési idejük 5, 6 és 8 hónap.

Nagy Lajos polgármester:
Az igazgató úr kérésére vártunk a döntéssel. Kérem, aki elfogadja
létszámcsökkentésre vonatkozó elıterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon.

a

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2007. (III.26.) kt. határozat:
1.
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos-Vörs Községek Általános Iskolája intézményében a
tanulócsoport szám csökkenés, a tanulólétszám csökkenés, illetve a pedagógus kötelezı
óraszám emelés miatt két fı létszámleépítést rendel el 2007. november 30. napjától.
A létszámleépítés következtében az intézmény létszáma 38 fırıl 36 fıre, az
önkormányzati szintő létszám 77 fırıl 75 fıre csökken.
2. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat
költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken az elıreláthatólag megüresedı
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség.
3.
Balatonszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségekre pályázatot nyújt be az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Határidı: 2007. november 30.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

2) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügy: Könyvtár pályázat.
Nagy Lajos polgármester:
A pályázati lehetıségek között a Községi és Iskolai Könyvtár eszközállományának és
berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot lehet benyújtani a Nemzeti Kulturális
Örökségvédelmi Minisztériumhoz. Ehhez 100 e Ft önrészt kell biztosítani az
önkormányzatnak. Kérem, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
41/2007. (III.26.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Községi és Iskolai
Könyvtár eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapítására a Nemzeti és
Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumhoz. Amelyhez 2007. évi költségvetésében
100.000,- Ft saját forrást biztosít.
Határidı: 2007. március 26.
Felelıs: Nagy Lajos polgármester

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,40 órakor bezárta.

K.m.f.

Török Csilla
körjegyzı

Nagy Lajos
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Vass Béla Gyula
képviselı

Navrasics Endre
képviselı

