Jegyzőkönyv
Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060
Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti,
Szociális és Közbiztonsági Bizottsága 2018. június 14-én 7.45 órakor kezdődő nyilvános ülésén.
Jelen vannak:
Bizottság részéről:

Szarvas Endre
Béresné Lőrincz Erzsébet
Tóth Attila
Végh István

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatal részéről: Szabadi Magdolna titkársági osztályvezető
Továbbá:
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részéről: Tóth Zsuzsánna intézményvezető
Nádasdi László képviselő
Szarvas Endre bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a
Bizottság 4 fővel határozatképes.
Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága 4
igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:

Nyilvános ülés
1. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői pályázatának
elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Koroknai Imre alpolgármester
Zárt ülés
1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szakember elhelyezése céljából történő
biztosításának véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Szarvas Endre bizottsági elnök
1. napirend: Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői
pályázatának elbírálása tárgyában.
Szarvas Endre bizottsági elnök
Mint Szakértői Bizottság már tárgyaltuk a pályázatot. Kérdéseket tettünk fel a pályázónak és
véleményt alkottunk. Van-e valakinek most kérdése vagy véleménye? Ha nincs, akkor folytatnám.
Átolvasva a pályázatot és a véleményeket, amit megfogalmazott a nevelőtestület és a különböző
szakértői szervezetek azt javaslom, hogy az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatot nyilvánítsuk eredménytelenné, mégpedig tekintettel
arra, hogy a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség nem támogatta a pályázót. Ha
eredménytelennek minősítjük, akkor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy ha a kiírt pályázat nem vezet eredményre,
akkor meg lehet bízni 1 évre olyan pedagógust, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel. Mivel
csak Tóth Zsuzsánna nyújtott be pályázatot, én azt javaslom, hogy Tóth Zsuzsánnát bízzuk meg 1
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évre 2018. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig, ha elfogadja. Ha elfogadja a Bizottság és
Tóth Zsuzsánna az új határozati javaslatot, akkor ismertetem az új határozati javaslatot a
Képviselő-testülettel is. Azért gondoltam így, mert Tóth Zsuzsánnának megvan hozzá a
végzettsége és más nem pályázott. Azt gondolom, hogy színvonalas munka folyik az
intézményben. Egy kis félreértés van a közösségben, de azt át lehet hidalni. Maga az intézmény
eddig is színvonalasan működött.
Tóth Zsuzsánna intézményvezető/pályázó
Az futott végig a fejemben, hogy milyen egy 5 éves program és mi az, amit 1 év alatt egy vezető
meg tud valósítani. Ez a kérdés most és ezt a jövő fogja megválaszolni. De azt azért szeretném
elmondani és a Képviselő-testület előtt is, ha ez a döntés marad, számomra ez az 1 év nem
jelentheti azt, hogy a szakmai minőségi munkából lejjebb fogok adni. Mert ha ez így lenne, akkor a
gyerekek érdekei sérülnének. Az elmúlt időszakban és mióta pedagógusként a pályára léptem,
mindig a gyerekek mindenekfelett álló érdekét tartottam szem előtt. Továbbra is szeretném azt a
jogot fenntartani magamnak, egyúttal kötelezettségem is, hogy beszámolási kötelezettségem a
fenntartó felé van. Ezt megtettem minden évben és ezt a következő időszakban is meg fogom
tenni. A szülők számára, akiknek a gyerekei az óvoda és bölcsőde használói, különböző fórumokat
biztosítunk arra, hogy a véleményeiket megfogalmazzák és közösen haladjunk a jobbítás
szándékával az úton. A nevelőközösségnek ugyanezt biztosítom, azokat az alkalmazotti
értekezleteket és fórumokat, ahol elmondhatják a véleményüket. Viszont nem tekintek legitimnek
egyetlen egy közösségi oldalt sem arra, hogy a szervezet működéséről vitatkozzunk. Nem ez a
formája a tájékozódásnak és a következő időszakban sem. Egy célt látok magam előtt és az az
intézményi cél és az intézmény célja pedig a gyerekek. Köszönöm szépen.
Szarvas Endre bizottsági elnök
Köszönöm szépen. Ki az, aki elfogadja a módosított határozati javaslatot?
4 jelenlévő bizottsági tag közül 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 4 bizottsági tag igennel
szavazott, így a bizottság meghozta az alábbi határozatot:

51/2018. (VI. 14.) sz. ISZKB határozat:
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és s közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére figyelemmel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség
nem támogatta a pályázót.
Mivel a pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Tóth Zsuzsánna jelenlegi intézményvezető
részéről, aki a szükséges feltételekkel is rendelkezik, javasoljuk, hogy az Egyesített Óvoda és
Bölcsőde Intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával őt bízzuk meg 2018. augusztus
1. napjától 2019. július 31. napjáig.
Az intézményvezetői pótlékot az illetményalap 50 %-ában javasoljuk meghatározni, a korábbi
évekhez hasonlóan.
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K.m.f.
Szarvas Endre
bizottsági elnök

Tóth Attila
bizottsági tag
Papp-Kovács Orsolya
jegyzőkönyvvezető
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