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MEGHÍVÓ
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2012. augusztus 02án (csütörtökön) 0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Közoktatási megállapodás megkötése Egyek Nagyközség Önkormányzatával

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./

Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati
kiírás elfogadása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
3./

Különfélék

Tiszacsege, 2012. augusztus 01.

Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester
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Tiszacsege Város Önkormányzata

Közoktatási megállapodás
Amely létrejött
egyrészről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (4069 Egyek, Fő
u.3.) képviseli: Dr. Miluczky Attila polgármester
másrészről

Tiszacsege

Város

Önkormányzata

Képviselő-testülete

(4066

Tiszacsege, Kossuth út 5.) képviseli: Szilágyi Sándor polgármester
között az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények:
a.) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2012/2013-as tanév/nevelési évtől kezdődően az ETKIKI Többcélú Intézmény
Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda –egységes óvodabölcsőde fenntartói jogát a Római Katolikus Egyház Debrecen Nyíregyházi
Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) egyházi szervezet részére átadja.
(211/2012. (V.31.) sz. határozat)
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
azon gyermekek részére, akik nem kívánnak az egyházi fenntartásban lévő
egyeki iskolába és óvodába beiratkozni, úgy azok számára a tiszacsegei
általános iskolát és óvodát jelöli ki. (212/2012.(V.31.) sz. határozat)
b.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 97/2012.(V. 30.) KT.
számú határozatában úgy döntött, hogy amennyiben az Általános Művelődési
Központ Fekete István Általános Iskola, valamint a Városi Óvoda és Bölcsőde
kapacitása azt lehetővé teszi és a felmerülő többlet költségeket Egyek
Nagyközség Önkormányzata megtéríti, fogadja azokat az egyeki gyermekeket,
akiket szüleik nem akarnak egyházi fenntartású oktatási-nevelési intézménybe
járatni.
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c.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ alapító okirata - 124/2012.(VI.
27.) KT számú határozattal elfogadott – 18. pontjában rögzítettek szerint:
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 672 fő.
d.) A tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirata - 120/2012.(VI. 27.) KT
számú határozattal elfogadott – 17. pontjában rögzítettek szerint:
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
-

óvodában: 175 fő,

-

bölcsődében: 36 fő

2. A közoktatási megállapodás célja, tárgya, tartalma:
Jelen megállapodás célja, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban meghatározottak szerint, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 81.§ (2) bekezdése továbbá a 88.§ (7)
bekezdése szerinti feltételeknek eleget téve az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról való gondoskodás tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget
tegyen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint intézményfenntartó
vállalja, hogy az általa fenntartott Városi Óvoda és Bölcsőde (4066 Tiszacsege, Óvoda
u. 3/A), valamint a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános
Iskola (4066 Tiszacsege, Fő u. 95.) intézményeiben, az intézmények mindenkor
érvényes alapító okiratában meghatározott felvehető maximális gyermek-, illetve
tanulólétszám erejéig biztosítja azoknak az Egyek közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkező óvodás és 1-8. osztályos tanköteles korú gyermekeknek a
felvételét, akiknek szülei nem kívánják az egyházi fenntartású egyeki többcélú közös
igazgatású közoktatási intézménybe járatni gyermeküket.
3. Jelen megállapodás a 2012/13-as nevelési/tanévtől kezdődően határozatlan időre
jön létre.

2

4. A megállapodás bármely fél részéről felmondható, melyet írásban, adott
nevelési/tanév befejezése előtt legalább 6 hónappal kell közölni. A felmondás
nevelési/tanév végén lép életbe.
5. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy azon
óvodás korú, valamint 1-8. osztályos tanköteles korú tanulók óvodába, illetve iskolába
járásának költségeit, akiknek szülei nem kívánják az egyeki egyházi fenntartású
közoktatási

intézménybe

járatni

gyermeküket

–

tömegközlekedési

eszköz

igénybevétele esetén – megtéríti, vagy iskolabusszal biztosítja a gyermekek/tanulók
napi átjárását Tiszacsege közoktatási intézményeibe.
Az egyeki gyermekeket a helyközi autóbusz megállóhelyhez a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskola alkalmazottai kísérik el, de az
utazás során a tanulók felügyeletét nem biztosítják.

6.

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy

önkormányzati hozzájárulás formájában mindazon működési költségeket megtéríti
Tiszacsege Város Önkormányzata számára, melyek az Egyek közigazgatási területén
állandó lakóhellyel rendelkező óvodás és általános iskolás gyermekek óvodai, illetve
általános iskolai ellátásával kapcsolatban az intézmények és Tiszacsege Város
Önkormányzata részéről felmerülnek, és az állami normatíva nem biztosít rájuk
fedezetet.

7. A 2012. évre járó hozzájárulást utólag, a 2012. évi zárszámadásról szóló
önkormányzati rendeletek elfogadását követő 30 napon belül fizeti meg Egyek
Nagyközség Önkormányzata Tiszacsege Város Önkormányzata számára.
8. A 2013. évi költségvetési évtől évente kétszer, első alkalommal az önkormányzat I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását követő 30 napon belül, második
alkalommal az éves zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletek elfogadását
követő 30 napon belül fizeti meg Egyek Nagyközség Önkormányzata Tiszacsege
Város Önkormányzata számára.
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9. Egyek Nagyközség Önkormányzata gondoskodik arról, hogy a Tiszacsegei
Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájába beiratkozott, Egyek
közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók esetében, a hátrányos,
illetve halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó nyilatkozatokat az iskola minden év
szeptember 30-ig megkapja.

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, amennyiben az jogszabály
értelmében nem tartozik a képviselő-testületek hatáskörébe, Tiszacsege Város
Önkormányzat polgármestere és Egyek Nagyközség Önkormányzat polgármestere
közösen jogosult dönteni.

11.

A

szerződő

önkormányzatok

képviselő-testülete

vagy

polgármestere

kezdeményezésére, a kezdeményezéstől számított 30 napon belül kötelesek a
képviselő-testületek a felvetett javaslatot megtárgyalni.
Kelt: Egyek, 2012. július 17.

Dr. Miluczky Attila

Egyek Nagyközség Önkormányzata

Szilágyi Sándor

Tiszacsege Város Önkormányzata
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„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet a fenntartásában működő
Városi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 2012.
november 1. napjától 2017. október 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.
A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős
az óvodai és bölcsődei feladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső
szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 200 %-a.
A megbízás feltételei:
- óvodapedagógusi végzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
- büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:
- az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
- a pályázó részletes szakmai életrajza,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
- a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15§-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy hozzájárul-e pályázata nyilvános
képviselő-testületi ülésen való tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt
borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata jegyzőjéhez címezve (4066.
Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon
fel kell tüntetni: „Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának a határideje a
pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (KSZK) honlapján való közzétételtől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét: 2012. október 31.
A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt
(52/588-400).
A pályázati kiírás közzétételének helyei:
- a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldala,
- a Oktatási és Kulturális Közlöny,
- a Szociális Közlöny,
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.

