Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

J EGYZŐKÖNYV
D U NA BO GD ÁN Y K Ö Z S É G Ö N KO RM ÁN YZ AT A
K É PV I S E L Ő - TE S TÜL E TÉ NE K
201 8. JÚ L IU S 16 - Á N ME G T A RT O T T ÜL É S É RŐ L

Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 16-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Gräff Albertné jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Rokfalusy Balázs pedig
később érkezik.
Ismerteti a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont:
1.

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői pályázat
véleményezése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegységvezetői pályázat véleményezése
Schuszter Gergely: Köszönti Ott Rezső intézményegység-vezetőt, majd megadja neki a szót pályázata
ismertetéséhez.
Ott Rezső: Ismerteti pályázatát, valamint tájékoztatást ad a Zeneiskola előző tanévéről.
A zeneiskolai intézményegységben 14 pedagógus foglalkozik a növendékekkel. Ebből 5 fő teljes állásban,
8 fő részmunkaidős, 1 fő megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. A z intézményegység tanulói
létszáma 100 fő Dunabogdányban és 66 fő Leányfalun. Kiemelt feladata a zeneiskolai
intézményegységnek a nemzetiségi zenekari utánpótlás bázisának biztosítása. Az elmúlt tanévben is
számos programon, rendezvényen szerepeltek a tanulók, így a községi önkormányzati és nemzetiségi
rendezvényeken, ezen kívül szerveztek növendékhangversenyt, tanszaki koncerteket. Ott voltak az újévi
koncerten is. Emellett a községen kívül is több helyen és alkalommal szerepeltek: a környékbeli
településeken, továbbá az ÉMNÖSZ felkérésére vonós nemzetiségi zenei anyag összeállításában vesznek
részt, ebből az idei augusztusi búcsún lesz egy előadás.
A dunabogdányi hagyományok továbbadását fontos feladatnak tartja, annak ellenére, hogy a diákok
érdeklődése és a szülők elvárása is változik, ami nem könnyíti meg ezt a munkájukat.
Többségben vannak a lány diákok, akiknek körében a fúvós hangszerek nem annyira népszerűek, ezzel
indokolja a fúvós növendékek számának visszaesését. Hozzáteszi azt is, hogy a vonzáskörzet egy része
(Visegrád, Tahi) kiesett. Ennek ellenére 20-25 fő van az ifjúsági fúvószenekarban utánpótlásként.
Sok-sok fellépés, biztatás és sikerélmény kell a diákoknak, úgy látja ugyanis, hogy sokan a könnyebb
sikerek útja felé mennek.
Vannak népszerű hangszerek, így a zongora és a hegedű esetében sorban állás van, a rézfúvósoknál ilyen
nincsen.
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Rokfalusy Balázs 17:55 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Schuszter Gergely: Mi lehet a fúvósok, rézfúvósok esetében a csökkenés oka? Hiányzik hangszer, tanár,
esetleg óraszám probléma van?
Ott Rezső: A hangszerellátottság és a tanár megvan, rendelkezésre áll. De nincs minden esetben alkalmas
diák egy-egy hangszerre (pl. kürt esetében már stabil trombita tudásra van szükség), vagy nem is
jelentkeznek, ill. a pedagógus nem ajánlja (pl. azért, mert jó trombitás adottsága, tehetsége van).
Dr. Hidas András: A szülők mennyire partnerek a zeneiskolai oktatás területén? Megítélése szerint
fontos körülmény a gyermekek ambicionálása a sok-sok másfajta program, szabadidős lehetőség
közepette.
Ott Rezső: A szülők többsége kitart. Úgy látja, hogy akinél stabil családi háttér van, az jó tanuló az
általános iskolában is és a zenei oktatását is támogatják.
Schuszter Gergely: Megismétli az előző ülésen ismertetett elvi síkon felmerült problémáját, dilemmáját:
az Önkormányzat sem fenntartó, sem működtetői jogosítványokkal nem rendelkezik már, gyakorlatilag
az intézményre semmilyen ráhatása nincs az Önkormányzatnak, ugyan a tulajdonjoga megmaradt az
ingatlan vonatkozásában, de érdemi jogosítvány, hatáskör, döntési lehetőség ehhez nem társul. Minden
döntés a Váci Tankerületi Központnál mint szakmai fenntartónál van, 2017. évtől kezdve önkormányzati
jogkör az iskolákat érintően nincsen. Mivel se döntési lehetőségünk, se felelősségünk nincsen, ezért
álláspontja szerint a fenntartó viselje a vezető kinevezés teljes felelősségét. Véleménye az önkormányzati
vezetőként, hogy fordított helyzet észszerűbb lenne, azaz önkormányzati kinevezési jogkör, melyhez
szakmai véleményezési jogkörrel kapcsolódik a tankerület.
Álláspontja szerint ebben a jogi helyzetben a legdiplomatikusabb vélemény az, hogy elfogadja a
Képviselő-testület a Tankerület döntését. A konkrét esetünkben szerencsés a helyzet, mivel egy pályázó
van, de mi lesz abban az esetben, amikor több jelölt pályázik (pl. 2020-ban intézményvezetői álláspályázat
lesz), véleményezünk, miközben kérni nem áll módunkban?
Több jelölt esetében szórhatnak is a vélemények: mást támogat az önkormányzat, mást a tantestület, és
megint mást a tankerület. Egy ilyen helyzetből csak konfliktusok eredhetnek.
A teljes körű intézmény átvétel óta több kérdés is felmerült, ahol egyelőre megnyugtató válasz nem
született (intézmény bővítés, iskola udvar befejezése, zongora terem ügye).
Bánáti Bence: Megítélése szerint minden eset más, melyekről külön-külön mérlegelve kell eldönteni,
hogy állást foglal-e az Önkormányzat és milyen tartalommal. A jelenlegi esetben Ott Rezső egyedüli
pályázó, nincs oka nem támogatni.
Dr. Hidas András: Álláspontja szerint azt kell megragadni, amire lehetőség van, ez a mi kompetenciánk.
Jelen esetben az álláspályázat kapcsán véleményt kell adni. Természetesen az egyéb vitákat, konfliktusokat
fel kell vállalni, meg kell vitatni.
Schuszter Gergely: Kéri rögzíteni, hogy tartózkodás szavazatát nem a jelölt személye miatt adja le,
hanem az önkormányzati feladatelvonás miatt előállt helyzetnek kíván ezzel hangot adni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
66/2018. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményegység-vezetői pályázatával összefüggő véleményezési jogot gyakorolva
– Ott Rezső intézményegység-vezetői kinevezését támogatja.
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Váci Tankerületi Központ értesítésére: azonnal
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 19:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző

4

