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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 5-én 1500

órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

1/2011. (I. 5.) Hevesaranyos közoktatási társulásból való kilépése
2/2011. (I. 5.) Ellenőrzés az iskolában
3/2011. (I. 5.) Iskola működésével kapcsolatos észrevételek

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pont:

Iskola működésével kapcsolatos megbeszélés
Előterjesztő: polgármester
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 5-én 1500

órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Beraxa Krisztina képviselő
Ficzere Gábor képviselő

                                    Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Tóth Andrásné polgármester: Köszönti a képviselő-testületet és a tanácskozási joggal jelen
lévő körjegyzőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert mindenki
megjelent. Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztani Beraxa Krisztina és Ökrös Imre
képviselőket.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Beraxa Krisztina és Ökrös Imre képviselőket.

Tóth Andrásné polgármester: Javasolja elfogadni napirendnek az iskola működésével
kapcsolatos megbeszélést.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontot.

Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Hevesaranyos újra megküldte, hogy kilép a közoktatási
mikrotérségi társulásból, erről a képviselő-testülete döntött, 74/2010. (XII. 29.) határozatával.
Továbbra sem lehet tudni, hogy hová szándékozik csatlakozni Hevesaranyos, nem tudnak róla
Bélapátfalván sem. Amennyiben Hevesaranyos kilép a társulásból, úgy sajnos az iskola nem
felel meg a létszámfeltételeknek, ezért Egercsehinek is lépnie kell Bélapátfalva felé. Javasolja
Hevesaranyos kilépését elfogadni a társulásból és a csatlakozás szándékával megkeresni
Bélapátfalvát.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I. 5.) önkormányzati
határozata
Hevesaranyos közoktatási társulásból való kilépése

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hevesaranyos Község
Önkormányzatának 2011. szeptember 1-jétől (2011/2012. tanévtől) kilépését az Egercsehi-
Hevesaranyos-Bátor-Szúcs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotérségi Társulásból.
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A társulás illetve a társulás által alapított és fenntartott Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda megszüntetése esetére a képviselő-testület megkeresi a Bélapátfalva
Kistérség Többcélú Társulását, közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társuláshoz való
csatlakozási szándékával.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a konyha
ellenőrzését nem lehetett végrehajtani, mert az élelmezésvezető szabadságon volt, iratai el
voltak zárva, a szakács pedig majdhogynem elzavarta az ellenőrzést végzőket. Javasolja újabb
ellenőrzés lefolytatását az iskolában, ezúttal szükségesnek tartja, hogy ellenőrizve legyen a
jelenléti ív vezetése, a szabadság nyilvántartás, a túlóra nyilvántartás, a helyettesítés
nyilvántartás. Ezeket egymással is össze kell vetni és az osztálynaplókkal,
tantárgyfelosztással, egyéni fejlesztési naplókkal, pályázatok dokumentációjával. Elég sok a
túlóra az iskolában, annak ellenére, hogy a pályázatokból sok túlóra van finanszírozva. Ilyen a
TÁMOP, IPR, útravaló, program. Ennek ellenére a bíróság jelentős túlóra kifizetésére
kötelezte az önkormányzatot.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I. 5.) önkormányzati
határozata
Ellenőrzés az iskolában

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi ellenőrzés
lefolytatását az általános iskolában, annak megállapítására, hogy a 2009/2010. tanévben a
túlmunka és helyettesítési díj kifizetése szabályszerű volt-e.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Már korábban is felmerült igényként a képviselő-testület
részéről, hogy a pedagógusok a 40 órás munkaidejüket töltsék ki az intézményben. Ez azt
jelenti, hogy 7.30-16.00 óráig tart a munkaidő. A felkészüléshez az iskolában megvannak a
feltételek,  Probléma,  hogy  a  gyermekek  felügyelete  nem  megfelelően  biztosított,  mivel  az
iskolában sok a rongálás, valamint a tanítási órák után a buszmegállóban várakozó gyermekek
viselkedésével is probléma van. A tanítás után több programot kell biztosítani a
gyermekeknek, szakkört, tehetséggondozást, korrepetálást. Kéri ennek elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (I. 5.) önkormányzati
határozata
Iskola működésével kapcsolatos észrevételek

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakról dönt az Egercsehi
Általános Iskola működésével kapcsolatban.
A közalkalmazottak munkaideje heti 40 óra, ami azt jelenti, hogy az intézményben a
pedagógusoknak 7.30 órától 16.00 óráig kell tartózkodniuk, erről pedig jelenléti ívet kell
vezetniük.
Az oktatómunka mellett a gyermekek felügyeletét is meg kell oldani a pedagógusoknak, a
gyermek iskolába érkezésétől folyamatosan az intézményből való távozásáig. Sajnos az
utóbbi időben nagyon sok rongálás történt az iskolában, ami arra enged következtetni, hogy a
felügyelet nem volt megfelelően biztosítva.
A tanítási órák után is szükséges a gyermekek felügyelete azoknál, akik busszal utaznak haza,
mert szintén nagyon sok panasz van amiatt, hogy a gyermekek a buszmegállóban
rongálásokat követnek el és rendetlenkednek.
A képviselő-testület továbbá javaslattal él a tanítás utáni iskolai foglalkozások bővítésére, a
szakkörök, a korrepetálások, a tehetséggondozások számának és fajtáinak minél nagyobb
választékával, lehetőségével kell megkeresni a tanulókat és a szülőket.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,iskola igazgató

Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
berekeszti.

Kmf.

Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester körjegyző

Beraxa Krisztina Ökrös Imre
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)


