Jegyzőkönyv
Készült: 2008. augusztus 28-án 15.00-15.20 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna,
Magyar János, Pallagi Ákos,
Sági Tibor, Suta Gábor,
Vámos Dezsőné képviselők
Szkálosi László korelnök,
Burkovics Róbert aljegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó Általános Hatósági Iroda vezető
A jelenléti íven felsoroltak.
Igazoltan távol: Papp Anna polgármester, Kormos Krisztián alpolgármester, Dorkó György
képviselő, Neuwirth László képviselő
Szkálosi László képviselő, korelnök
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 8 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Vámos Dezsőné és Pallagi
Ákos képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 8(egyhangú) igen szavazattal egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Borsodnádasd Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
2. Javaslat az ÁMK-Napköziottonos Óvoda Intézményegység 2008-2009-es tanévben
indítandó óvodai csoportjainak meghatározására, valamint kezdeményezés az OKÉV
általi létszámkeret túllépés engedélyeztetésére
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
1. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosítására
Burkovics Róbert aljegyző
Elmondta, hogy a két napirendi pont összefügg egymással. Az ÁMK Alapító Okiratának
módosítására azért kerül sor, mert az óvoda esetében a felvehető maximális gyermeklétszám
70 fő szerepelt, 84 főt vettek fel azzal az indokkal, hogy a fenntartó 20 százalékkal túllépheti
a határt. A fenntartó abban az esetben lépheti túl a létszámot, ha az óvodában a településen
összesen kettő óvodai csoport működik. Jelenleg három óvodai csoport van, így a
fenntartónak 20 százalékos túllépésre nem ad lehetőséget a jogszabály. Csoportonként OKÉV
engedéllyel 20 százalékkal eltérhet a maximális csoportlétszámtól, tehát intézményegységi
szinten a maximális gyereklétszám 90 fő lehetne. Szükséges az Alapító Okirat módosítása a

2
maximált létszámot illetően. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményezte a módosítást
és azzal egyetértett. A 2. napirendi pont arról szól, hogy kezdeményezik majd az Oktatási
Hivatal engedélyét.
Szkálosi László képviselő, korelnök
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a Borsodnádasdi Általános Művelődési
Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával a határozati javaslat
melléklete szerint, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
151/HÖK/2008.(VIII.28.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Általános
Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
2. Napirendi pont
Javaslat az ÁMK-Napköziottonos Óvoda Intézményegység 2008-2009-es tanévben
indítandó óvodai csoportjainak meghatározására, valamint kezdeményezés az OKÉV
általi létszámkeret túllépés engedélyeztetésére
Szkálosi László képviselő, korelnök
Elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére az előterjesztésben lévő határozati
javaslatokat, az ÁMK – Napköziotthonos Óvoda intézményegység által a 2008/2009.
tanévben indítható csoportok számának meghatározásával kapcsolatosan és az ÁMK –
Napköziotthonos Óvoda intézményegység 2008/2009. tanévben a maximált létszámától való,
OKÉV általi 20 %-os eltéréséhez való hozzájárulás kezdeményezésével kapcsolatosan. Kérte,
aki egyetért a határozati javaslatokban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
152/HÖK/2008.(VIII.28.) számú határozat
1. Tárgy: az ÁMK – Napköziotthonos Óvoda intézményegység által a 2008/2009. tanévben
indítható csoportok számának meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a megnövekedett
igényeket és a jogszabályváltozásokat - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján a 2008/2009. tanítási évében az ÁMK –
Napköziotthonos Óvoda Intézményegységben az indítható csoportok számát az alábbi táblázat
szerint határozza meg :
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Csoport
1.csoport

Maximális
létszám
25 fő

Okt.Hiv.
engedéllyel
+ 5 fő

Összesen
30 fő

2.csoport

25 fő

+ 5 fő

30 fő

3.csoport

25 fő

+ 5 fő

30 fő

Összesen: 3
csoport

75 fő

15 fő

90 fő

Telephely
B.nádasd,
Köztársaság út 12.
B.nádasd,
Köztársaság út 12.
B.nádasd,
Táncsics út 1.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: megbízott ÁMK vezető, jegyző (távollétében aljegyző)
2. Tárgy: az ÁMK – Napköziotthonos Óvoda intézményegység 2008/2009. tanévben a
maximált létszámától való, OKÉV általi 20 %-os eltéréséhez való hozzájárulás
kezdeményezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a megnövekedett
igényeket és a jogszabályváltozásokat - kezdeményezi, hogy az ÁMK – Napköziotthonos
Óvoda intézményegységben a 2008/2009. tanévben mindhárom csoportban oktatásszervezési
okok miatt az Oktatási Hivatal 20 %-kal, azaz csoportonként 5 fővel ( intézményegységi
szinten összesen 15 fővel) engedélyezze a maximális létszám további létszámtúllépést. A
kérelem benyújtására haladéktalanul kerüljön sor.
Határidő: azonnal
Felelős: a kérelem benyújtásáért a Jegyző (távollétében aljegyző)
mb. ÁMK vezető
Szkálosi László képviselő, korelnök
Elmondta, hogy elkészült Borsodnádasd Város Önkormányzatának minőségirányítási
programja, elfogadásra javasolta. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
153/HÖK/2008.(VIII.28.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat minőségirányítási programja
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyta
Borsodnádasd Város Önkormányzatának minőségirányítási programját.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
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Szkálosi László képviselő, korelnök
Kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

k.m.f.

Szkálosi László
képviselő, korelnök

Farkas Pál jegyző távollétében

Burkovics Róbert
aljegyző

Vámos Dezsőné
képviselő

Pallagi Ákos
képviselő

