Készült: 2011. augusztus 31-én, 16.00 órától – 17.15 óráig megtartott, Borsodnádasd
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a
Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Távol van: dr Bohus Gábor alpolgármester
Jelen vannak továbbá:
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Dr Bohus Gábor alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud
részt venni. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, a képviselõ-testületi ülést
megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri
Magyar János és Dorkó György
képviselõket, egyetért-e a képviselõ-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ napirendet javasolja elfogadásra, amennyiben egyetért a
képviselõ-testület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának
módosítására
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta igazgató
2. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Mûvelõdési Központ – Móra Ferenc Általános
Iskola létszámleépítési döntésére
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta igazgató
3. Egyebek
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1. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja Sipos Sarolta igazgató asszonynak a szót.
Sipos Sarolta igazgató:
Elkészítette az ÁMK alapító okiratának módosítását, amelyet kiküldtünk az elõterjesztésben.
Az alapító okirat megszabja azt, milyen feladatokat lát el az intézmény, ami az iskolai
könyvtárral bõvült ki. A tevékenységi kör módosításait átvezette az okiraton. Alapvetõen a
normális, törvényes mûködéshez szükséges módosítások átvezetésre kerültek az alapító
okiratban.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek kérdése, javaslata a napirenddel kapcsolatosan? – Észrevétel nem hangzott
el. - Egyetért-e a képviselõ-testület a határozati javaslatban szereplõ ÁMK alapító okiratának
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
99/HÖK/2011. (VIII.31. ) számú határozat
Tárgy: a Borsodnádasdi Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasdi Általános
Mûvelõdési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat 3. pontjában az alábbi szövegrésszel egészül ki:
- könyvtári szolgáltatás
II.
Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5. Az intézmény alapító szerve:
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.
III.
Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. Az intézmény felügyeleti szerve: Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ testülete
3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.
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IV.
Az alapító okirat 12.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
8520131
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- kizárólag az általános iskola 1-4. évfolyamán történõ nemzeti és
etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátása
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felsõ tagozaton
8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- kizárólag az általános iskola 5-8. évfolyamán történõ nemzeti és
etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátása
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

8559121 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
A szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi
fogyatékos; beszédfogyatékos; enyhe értelmi fogyatékos; a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus
okokra visszavezethetõ, és nem visszavezethetõ tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók.
8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése,
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások
keretében nemzeti és etnikai kisebbségi gyerekek ellátása
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8559151 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
A szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi
fogyatékos; beszédfogyatékos; enyhe értelmi fogyatékos; a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus
okokra visszavezethetõ, és nem visszavezethetõ tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók.
8559161 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások
keretében nemzeti és etnikai kisebbségi gyerekek ellátása
8559121 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
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V.
Az alapító okirat 12.1 pontjában a „Feladatai” pontban
Ø

Sajátos nevelési igényû tanulók ellátása: beiskolázási körzetbe tartozó enyhe
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos és részképesség zavarral élõ – dyslexiás,
dysgráfiás, diszkalkuliás, hiperaktív, mutista – tanulók integrált oktatása.

Ø

Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt
nevelhetõ testi , érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ , vagy organikus okra
vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességgel küzdõ sajátos nevelési
igényû tanulók iskolai nevelését-oktatását , valamint beilleszkedési, tanulási
magatartási zavarokkal küzdõ tanulók fejlesztését, felzárkóztatását.

szövegrész helyébe a
Ø

Szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelés
keretében biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhetõ enyhe értelmi
fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és
súlyos rendellenességgel küzdõ sajátos nevelési igényû tanulók iskolai
nevelését-oktatását,

Ø

Szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelés
keretében biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhetõ enyhe értelmi
fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos
rendellenességgel küzdõ sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelésétoktatását,

Ø

A beilleszkedési, tanulási magatartási zavarokkal küzdõ tanulók fejlesztése,
felzárkóztatása

Ø

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai
nevelése, oktatása

szövegrész lép.
VI.
Az alapító okirat 12.1 pontjában a „Feladatai” pont az alábbiakkal egészül ki:
Ø Könyvtári órák szervezése és tartása
Ø Az oktató - nevelõ munka segítése
VII.
Az alapító okirat 12.3 pontja az alábbiakkal egészül ki:
9101221 könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme publikációs és
információközvetítõ tevékenység
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VIII.
Az alapító okirat 12.3 pontjában a „Könyvtár” elsõ bekezdésében a
A könyvtár - mint nyilvános könyvtár - az állampolgárok és jogi személyek számára
korlátozás nélkül közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári szolgáltatást.
A település múltjának - kezdetektõl napjainkig - szellemi emlékanyagának gyûjtése, feltárása,
feldolgozása, bemutatása.
A könyvtár használatára vonatkozó szabályzatot és a nyitvatartási rendet az SZMSZ
melléklete tartalmazza.
szövegrész helyébe
A könyvtár kettõs funciójú települési és iskolai könyvtár. Mint települési könyvtár nyilvános az állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás nélkül közvetlenül köteles biztosítani
a könyvtári szolgáltatást. A település múltjának - kezdetektõl napjainkig - szellemi
emlékanyagának gyûjtését , feltárását, feldolgozását, bemutatását végzi.
Mint iskolai könyvtár segíti az általános iskolában és az óvodában folyó oktató- nevelõ
munkát. Támogatja és elõsegíti az olvasóvá nevelést és az olvasás és az információhoz jutás
fontosságát.
szövegrész lép.

IX.
Az alapító okirat 12.3 pontjában a 6.alpontban a
A dokumentumállomány nyilvántartási és feltárási rendszerét a Házi Szabályzat
tartalmazza a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
szövegrész helyébe
A dokumentumállomány nyilvántartása és feltárási rendszere a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével történik.
szövegrész lép.

X.
Az alapító okirat 12.3 pontjában a 7.alpontban a
-

könyvtárhasználói kérésre ill. más könyvtár számára a könyvtárközi kölcsönzési
lehetõségét postai úton eredetiben és másolatban,

szövegrész helyébe
-

könyvtárhasználói kérésre ill. más könyvtár számára a könyvtárközi kölcsönzési
lehetõségét ODR szolgáltatás nyújt,

szövegrész lép.
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XI.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ, ÁMK vezetõ
Határidõ: azonnal
2. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Mûvelõdési Központ – Móra Ferenc
Általános Iskola létszám leépítési döntésére
Kormos Krisztián polgármester:
Sajnálatos döntést kell meghoznunk az ÁMK - Móra Ferenc Általános Iskola
intézményegységben történõ létszám leépítéssel kapcsolatosan. Az elõterjesztésben szerepel
az, hogy az intézményi csoportlétszámot a gyereklétszámhoz kell igazítanunk, ez alapján 1
pedagógus álláshely kerül megszüntetésre. A munkajogi vonatkozásban az intézményvezetõ,
mint munkáltató fogja megtenni a szükséges lépéseket.
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan?
– Észrevétel nem hangzott el.
–
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
100/HÖK/2011. (VIII.31.) számú határozat:
Tárgy: ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola intézményegységben történõ létszám
leépítési döntés
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a 2011. évi
költségvetési rendelet végrehajtását, a hiány csökkentését elõsegítõ intézkedési terv
megvalósítása érdekében az ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola intézményegységben a
pedagógus létszámot a 2011/2012-es tanév kezdetén a tényleges tanulói csoportok számához
kell igazítani, ezért egy fõ pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni.
A létszámcsökkentést követõen a megszûnõ álláshely nem állítható vissza.
Határidõ: A felmondási eljárás megindítására 2011. szeptember 5.
Felelõs: ÁMK igazgató
3. Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
9

Tájékoztatja a képviselõ-testületet arról, hogy az ÉRV-vel további tárgyalások
folytatása szükséges. Amíg a tartozás kifut, addig nem fog az ÉRV bérleti díjat
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9
9

9

fizetni az önkormányzatnak. Szeretné elmondani azt is, hogy az ÉRV Zrt. a kutat
felújítja.
OTP-vel kezdett tárgyalásokat az LTP-vel kapcsolatosan.
A mûvelõdési ház talajterhelését megrendeli, szükséges azt látnunk, hogy a talaj
mennyire terhelhetõ. Az emeletet pilléres megtartással tervezi, fontos kérdés, hol
van a tehertartó, amihez további egyeztetés szükséges. A mûvelõdési ház
felújítására 300 eFt áll rendelkezésre, meg fogjuk vizsgálni, hogy a munkálatok
összege ebbe az összegbe belefér-e.
Ismerteti, hogy egy Projekt pályázati ülésen vett részt. Itt tájékoztatták arról, hogy
a LEADER program keretében milyen pályázatot tudnánk benyújtani. A helyi
attrakció fejlesztés címû projektbe nem, de a kisértékû eszközök és fellépõ ruhák
beszerzése projektben fogunk indulni. Tervei között szerepel 3 pár molnárkalács
sütõ fellépõ ruha, illetve molnárkalács sütõ beszerzése ennek keretében. Ez a
pályázat utófinanszírozott, nekünk kell megelõlegeznünk.

Dorkó György képviselõ:
Olyan molnárkalács sütõre van szükség, ami mobil, kis helyet foglal, könnyen lehet szállítani.
Magyar János képviselõ:
Javasolja, hogy a Nádasd Kft-tõl vegyük meg önkormányzati tulajdonba a tolólapos
munkagépet 500 eFt-ért, téli munkára alkalmas lenne. További javaslata az, hogy a következõ
ülésre hívjuk meg Nagy Anett intézményvezetõt, mert a szociális étkeztetéssel kapcsolatosan
kapott visszajelzéseket.
Kormos Krisztián polgármester:
Megvizsgáljuk a Magyar János képviselõ által mondott bejelentést. A soron következõ
képviselõ-testületi ülést elõre láthatólag 2011. szeptember 13-án tervezi, elõtte való napon
lennének a bizottsági ülések.
Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Magyar János
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Dorkó György
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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