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Feldeb tő Köz s égi Önkormányzat

3352 Feldebrő, Kossuth u. 31. Tel. : 36-36 580-012;

Iktatószám: FI 382 -14/2020

JEGYZŐKÖNYV

FELDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020.júBus 2. napján tartott RENDKÍVÜLI testületi üléséről

Határozatok:

21 /2020.(VIL2.) határozat
22/2020.(VII.2.) határozat

Rendeletek:



Feldebrő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31. Tel.: 36-36 580-012;

Készült: Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. július 2-án 17.00 órakor
tartott testületi ülésén.

Ülés helye: Feldebrő Községi Önkormányzat hivatali helyiségében, 3352 Feldebrő, Kossuth
Lajos u. 31.

Szavazás következik: aki egyetért a napirendi ponttal, kérem, kézfeltartással jelezze.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért a napirendi pont módosítására tett javaslattal és az alábbi határozatot hozza.

Jelen vannak:

1. Jakab Ernő János polgármester

2. Lénárt Gabriella alpolgármester

3. Laczikó Csaba képviselő

4. Szabó Zsolt képviselő

5. Szűcs Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Kozma-Kékesi Gitta aljegyző

Távolniaradását jelezte: Szűcs Zoltán képviselő

Jakab Ernő János polgármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagot és a testületi
ülésünkön megjelenteket. Megáflapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést
megnyitom.

A napirendi pont a következő:

NAPIREND:

1. Javaslat a Verpeléti Gyöngyszem Óvoda Feldebrői Tagóvoda vezetője ügyének
megtárgyalására
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
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Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontot az alábbiak
szerint:

NAPIREND:

1. Javaslat a Verpeléti Gyöngyszem Óvoda Feldebrői Tagóvoda vezető ügyének
megtárgyalására
Előadó: Jakab Ernő János polgármester

Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal

I. Napirendi pont: Javaslat a Verpeléti Gyöngyszem Óvoda Feldebrői Tagóvoda
vezetőjének leváltására.

Jakab Ernő János polgármester: Javaslom megtárgyalni a Verpeléti Gyöngyszem Óvoda
Feldebrői Tagóvoda vezetőjének ügyét.

A februári egyeztető tárgyalást követően, amin a testület tagjai is jelen voltak, megbeszéltük, hogy
a jövőt illetően félretéve a személyes sérelmeket próbálunk együttműködni és minden kiadás, ami
az önkormányzatunkat érinti engedélyeztetés függvénye lesz. Ezzel szemben a napokban kaptam
négy darab számlát, melyet Feczné Harangozó Erika Tagóvoda- vezető Asszony adott át az

Aljegyző Asszonynak. A számla a HACCP felülvizsgálattal és oktatással kapcsolatban került
kiszámlázásra. Ezen szolgáltatást nem én kértem, továbbá nem egyeztetett velem a fent nevezett
személy sem. Erre a felülvizsgálatra önkormányzatunk jóval kedvezőbb költségvetésű árajánlatot
kapott és a szolgáltatás elvégzésére szóbeli felkérés történt. Utólag derült ki, hogy a számlát
kiállító céggel Tagóvoda- vezető Asszonynak családi érdekeltsége van.

Ezen túlmenően, az óvodapedagógusoktól elvárás:

. A gyerekekkel való bánásmódjuk legyen szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtsanak a
gyermekeknek,

. segítsék, ösztönözzék a gyermekeket minden területen,

. vegyék Figyelembe a gyermekek fejlettségét, családi hátterét, tehetségét, fejlődési ütemét,

. a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez szükséges mérőeszközöket,
megFigyelőlapokat rendszeresen használják, készítsenek fejlesztési tervet,

. törekedjenek a jó kapcsolat kialakítására minden szülővel, az óvodai kollektívával,

. tájékoztassák a szülőket megfelelően a gyermekek fejlődéséről és szükség esetén adjanak
tanácsot,

. a csoportokban együtt dolgozó óvodapedagógusok feladatvállalása egyensúlyban,
összhangban legyen, következetesség jeflemezze nevelőmunkájukat,

. az óvoda ügyeit kísérjék Figyelemmel, aktívan vegyenek részt a nevelőtestületre vonatkozó
feladatokban, megalapozottan tudjanak dönteni,

. ismertessék a dajkával a csoporttal kapcsolatos nevelési tervet, irányítsák megfelelően a
munkáját, hogy tudja előre a másnapi, illetve a heti feladatait,



• működjenek együtt a különböző intézményekkel, melyekkel a gyermekek érdekében
kapcsolatban állnak.

A Fent Felsoroltak elenyésző százaléka tapasztalható Csupán az említett óvodában.

Kérem a testületet mérlegeljék azt a javaslatomat, hogy a nevezetett tagóvoda vezető személynek
lemondását kérvényezzem a Verpeléti Gyöngyszem Ovoda vezetője felé.

Kérem mondják el javaslataikat!

Lénárt GabrieHa alpolgármester: A hosszabb ideig tartó szünet felfüggesztette, de nem oldotta
meg a problémákat. Az óvoda jó hírét nem növeli, ha a szülők minél később viszik és egyre
hamarabb elhozzák a gyerekeket. A „jön a nyári szünet”, vagy „ez a kis idő hamar eltelik és úgyis
megy iskolába” sajnos nem elfogadható. A Verpeléti Gyöngyszem Ovoda szakmai munkája
elismert. Az ott dolgozó pedagógusok mindennapi teljesítménye szintén elismert. Szerintem nem
lehetetlen elvárás az, hogy Feldebrőn is-a jó kollegiális kapcsolatok mellett - inkább a szakmai
munkára tevődjön a hangsúly. Végzettségemből adódóan tisztában vagyok az óvodát érintő
kérdésekkel, éppen ezért támogatom Polgármester Ur döntését.

Laczikó Csaba László képviselő: Szintén támogatom a kezdeményezést, azon okból kifolyólag
is, hogy még mindig nagyon sok panasz érkezik az Ovodára testületünk Felé.

Jakab Ernő János polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületi tagokat szavazzunk a
Gyöngyszem Ovoda Feldebrői Tagóvoda- vezető személyének leváltásról illetve a munkájának
felülvizsgálatáról.

Kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta:
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Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő testülete elfogadta a napirendi pontot és az alábbiak
szerint határozott:

Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta és javaslattal él a Verpeléd
Gyöngyszem Ovoda vezetője felé, hogy a Verpeléti Gyöngyszem Ovoda Feldebrői Tagóvoda
vezetőjének megbízatását a fent leírtak 6gyelembevételével vizsgálja felül és a feladatok ellátására
alkalmas személyt jelöljön Id.

Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete javasolja a Verpeléd Gyöngyszem Óvoda
vezetőjének, hogy a Feldebrői Tagóvoda intézményvezetői feladatainak ellátására mást bí.zzon
megvagy a megfelelő eljárást ilyen esetekben végezze el.

Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal

Jakab Ernő polgármester: Amennyiben nines kérdés, észrevétel, az ülést bezárom.

Jakab Ernő
polgármester

Ko a ekesi Gitta
aljegyző


