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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 7-én megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

Jelen vannak:  Keresztes Péter Pál polgármester 

                          Kecskés Mihályné képviselő 

     Vágner Olivér képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

     Vírágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Dr. Enyedi Mihály jegyző 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Veres Lajosné és Virágné Lukács Gabriella képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirend elfogadását, 

mely a következő: 

 

Napirendek: 

 

1. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 53/2016. (VI.07.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 7. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 
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1./ Napirend 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a napirend tárgyalását újra be kellett hoznunk, mivel Jegyző 

Úr jelezte a törvénysértést. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: a jelenlegi állapot a törvénysértő, az óvodának a működési 

engedélyét véső esetben visszavonják, nem szavazat esetén a testületet újra össze kell hívni, 

jelenlegi állapotában ez így nem működhet. 

Nem tudom, hogy hogyan működhetett így az óvoda, nem akarok visszamenni az elődöm 

munkásságához, a lényeg, hogy a jelenlegi működés törvénysértő, ezt helyre kell hozni, vagy 

b. verzió, ha úgy dönt a testület, hogy be akarja zárni az óvodát, akkor zárjuk be. 

Ez ugyanaz az előterjesztés és határozat mint az előző testületi ülésen. Csak azt kérem, hogy 

törvényesen működjön az óvoda. Nem tudom eddig így hogy működhetett, de nagy 

valószínűséggel a Kormányhivatal észlelni fogja a jegyzőkönyvből, ezért jönni fognak 

ellenőrizni, ne várjuk meg az ellenőrzést. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: mióta van ez a törvény. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: a köznevelési törvény 2012 óta van. Had ne mutassak vissza az 

elődömre, mert nincs hozzá közöm, de amíg én vagyok itt a jegyző legalább ezeket a 

minimumokat tartsuk be. Az óvodánál van egy létszám előírás, annak úgy kell működni, 

ahogy elő van írva. Ez rendkívül kellemetlen én nem is tudtam, hogy ez így működik.  

 

Kecskés Mihályné képviselő: a törvényben 1,6 fő van. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: nem, az a finanszírozás 1,6 fő óvónő van lefinanszírozva. Ilyenkor 

van az, hogy valamennyit ad az állam, valamennyit pedig hozzáad az önkormányzat. Ezt 

legtöbb önkormányzat úgy csinálja, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatásba 

megigénylik. Így tudják biztosítani az óvodáknak a megfelelő működését. Kérem a testületet, 

hogy támogassa az előterjesztést. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: a 2012-es törvényben minimum 20 gyerek van egy csoportba, 

maximum 25, itt hány gyerek van? 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: itt nem erről van szó. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: az óvodai finanszírozást nem néztem át. 

 

Veres Lajosné képviselő: a korábbi testületi ülésen arról volt szó, ha nem lenne az ÁMK 

vezetője a mostani óvónő, akkor többet dolgozhatna az óvodában. 
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Dr. Enyedi Mihály jegyző: most mondtam, hogy a vezető óvónő 4,5 órát dolgozhat a 

csoportszobában egy héten. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: így volt, akkor többet dolgozhatna. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: az a több 4,5 óra jogszabály szerint.  

 

Veres Lajosné képviselő: akkor valamikor minket nem jól tájékoztattak. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: én felhívtam a testület figyelmét a törvénysértésre,  

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a szülők más problémával állnak szembe, azt sem tudjuk 

megoldani, ezelőtt sem tudtuk most sem.  

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: mi az a probléma? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: az óvoda nyári nyitva tartása. Ez az első év, hogy ennyi 

szülő kérné az óvodát. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: konkrétan arról döntünk, hogy a képviselő-testület akar-e 

törvényes működést az óvodában vagy nem akar törvényes működést. Ha nem lesz törvényes, 

akkor azt mondhatják, hogy visszavonom a működési engedélyt.  

 

Kecskés Mihályné képviselő: 6 éve vagyunk képviselők és eddig ilyen nem volt. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: úgy döntenek, ahogy akarnak, legközelebb 6 oldalban fogom 

kifejteni a törvénysértést, de így ez nem jól működik. Nem értem, hogy mi a probléma, azt 

látom, hogy a településen van két érdekcsoport, egymás ellen mennek a döntések és én nem 

értem, hogy miért? Nem értem miért nem lehet dönteni, itt most arról van szó, hogy 

biztosítani kell azt az óvodai létszámot, amit előír a jogszabály. Én azt látom, hogy nem jól 

van az óvodába beállítva a létszám és azt szeretném, hogy ez rendben lenne és az összes többi 

a kimondatlan kérdések, a testületi ülésen az összetűzések nem tartoznak rám. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: az óvodát be kell zárni a nyári időszakra. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: de itt mindig be volt egész nyáron zárva az óvoda. 

  

Keresztes Péter Pál polgármester: mert aki kérte az is meg tudta oldani, hogy hova tegye a 

gyereket. Ha végig nézzük a listát van olyan, hogy az iskoláskorú gyerekére tud vigyázni, az 

óvodáskorúra meg nem. Mindenki meg tudná oldani csak akarni kell. 
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Dr. Enyedi Mihály jegyző: február 15-ig kellene a testületnek elfogadni, csak ez sem történt 

meg, hogy az óvodának mi a nyári zárva tartása.  

 

Kecskés Mihályné képviselő: erről nem mi tehetünk. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: azért mondom, hogy nem akarok visszamutogatni az elődömre, ezt 

február 15-ig meg kellett volna hozni. Mindenhol bezár az óvoda, ott nem zár be, ahol van a 

településen 3 óvoda és meg van szervezve egy óvodának a nyitva tartása. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: nyitva tartásról, létszámról mindenről kellett volna már régen 

határoznunk, utána néztem én már a dolgoknak, lehet hogy nem mindent értek jól, de utána 

néztem.  

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: jól tetszett tenni, igen így van meg kellett volna hozni a döntést és 

ez is egy törvénysértő állapot. Nem véletlenül írja a köznevelési törvény, hogy az óvoda nyári 

zárva tartásáról minden év február 15-ig dönt. Majd ha én állítom fel az egész éves 

ütemtervet, akkor ezek benne lesznek. Visszatérve itt most a létszámról kell dönteni nem a 

zárva tartásról. 

 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 54/2016. (VI.07.) önkormányzati határozata 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról  

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja plusz 1 fő 

óvódapedagógus alkalmazását.  

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

-____ 
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A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda, 

Helyben 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

Pénzügyi Iroda, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ez ismételten 

törvénysértő állapot, és ezt nem lehet sokáig húzni, amennyiben ügyészi vizsgálatot szeretne 

valamennyi képviselő, akkor a legjobb úton haladnak.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján konszenzusként az alábbi javaslatot terjesztem 

be a képviselő-testület elé: javaslom, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert 

azzal, hogy az óvoda nyári zárva tartásának idejére dolgozza ki az óvodáskorú gyermekek 

felügyeletének az alternatíváit, amennyiben a képviselő-testület a javaslathoz hozzájárul. A 

gyermekfelügyeletet megfelelő intézményben meg lehet oldani, egy szakembert kell  

biztosítani  erre az időre. Nehezebb feladat szakember találni, még a munkaügyi központon 

keresztül is sikerülhet, vagy akár pályakezdő szakemberrel. Mennyi idő alatt tudja ezt 

Polgármester Úr a testület elé hozni? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: 1 hét alatt, javaslom, hogy akkor jövő héten kedden legyen 

újból testületi ülés.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 55/2016. (VI.07.) önkormányzati határozata 

 

a nyári gyermekfelügyeletről 

 

 

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál     kmf.  Dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

Veres Lajosné               Virágné Lukács Gabriella 

   képviselő        képviselő 

 


