Jegyz könyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete 2011. május 25-én
megtartott nyilvános ülésér l.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,
Nagy Kálmán, Szabó István és Vincze László önkormányzati képvisel k.
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyz , Szoboszlai Hajnalka gazdasági
osztályvezet , Földi Zsuzsanna vezet -tanácsos tanácskozási joggal
meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyz könyvvezet .

Szabó András polgármester köszönti a képvisel testületi ülésen megjelent önkormányzati
képvisel ket, meghívott jelenlév ket.
Megállapítja, hogy a képvisel testület ülése határozatképes, az ülésen nyolc
önkormányzati képvisel megjelent.
A képvisel testület nyilvános ülését 18.30 órakor megnyitja.
Elmondja, a képvisel testület összehívására telefonon került sor, mivel egy napirendi
pontot, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és
Szakiskola, valamint a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye és Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közm vel dési Intézmény átszervezésér l szóló el terjesztést kell sürg sen
megtárgyalnia még a mai napon a képvisel testületnek.
Kéri a képvisel testület tagjait, hogy a napirendi javaslatot fogadják el.




A képvisel testület jelenlév nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenl
szavazattal elfogadja.

ELS

NAPIRENDI PONT:

El terjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye,
valamint a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közm vel dési Intézmény
átszervezésére
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a közoktatási társulást illet en nemcsak
Tiszagyenda kizárásáról kell dönteni, hanem magának az intézménynek az átszervezésér l
is. Emiatt kellett összehívni a mai rendkívüli ülést, hogy ki tudják hívni a szakért t, akinek
a szakvéleményét el kell készíteni. A Megyei F jegyz Asszony hívta fel rá a figyelmüket,
a társulási megállapodást átnézték, sok olyan törvény, rendelet van, amit nem könny
áttekinteni.


Nagy Kálmán megkérdezi, milyen esély van arra, hogy az önkormányzat megkapja a
pénzét.
Szabó András polgármester válasza, ennek esélyét nem látják, de az lenne a cél, hogy ne
gy ljön tovább. 17 millió Önhiki-re adták be a pályázatot, a vállalkozót, aki étkeztetett
azzal bíztatták, hogy kapnak valamit és els ként t fogják kifizetni. Ha minden terve bejön
a polgármesternek, meglesz az a 8 millió is, amivel vállalkozók tartoznak és az Önhiki-b l
is kapnak valamit, akkor még egyenesbe is kerülhetnek. Véleménye, ahelyett, hogy a
Kormányhivatalhoz szaladgálnak a belügyminiszternél kellett volna el leget kérni az
Önhiki terhére.


Dr.Horváth Lajos megkérdezi, hogy kintlév ségei vannak a településnek ipar zési adót
illet en.


Szabó András polgármester válasza, hogy igen.
Kontra József elmondja, az elmúlt ülésen maga is megszavazta, hogy zárják ki ket.
Nagy Kálmán akkor említette a következ ket, ez most úgymond pofon Gyendának, de van
még négy hónapja, hogy jó irányba terelje a dolgokat. Kérdése arra irányul, hogy végül is
az a határozat megmásíthatatlan már, amit akkor hoztak, mert van esélye arra, hogy tovább
menjen ebbe az irányba.
Szabó András polgármester válasza, könnyebb törölni egy határozatot, mint olyan
határozatot hozni, ami hiányos.
Nagy Kálmán elmondja, ha az oktatási törvényben foglaltak alapján május 31-ig nem
hozzák meg ezt a döntést, mivel nem lehet a szorgalmi id n kívül fenntartót váltani, akkor
csúszik az egész egy évet. Abban bíztak, ha megkapják ezt a döntést, akkor történik
valami. Április 27-én született egy döntés, azóta eltelt egy hónap, mostanáig semmi lépés
nem történt azon kívül, hogy a polgármester azt nyilatkozta, akár gyalog is elmegy
Budapestig. Ez egy szimpatikus lépés, de nem jó a falunak, nem jó a társulásnak, azonban
a kintlév ségek Kunhegyes város költségvetését terhelik.
Kontra József ha jól érti, tehát ha július 31-ig átutalnak mindent, rendezik a tartozást,
akkor még vissza lehet hozni ezt a dolgot.
Nagy Kálmán példaként mondja, csak a m ködési engedély megszerzése két hónapos
munka.


Szabó István véleménye szerint is, Tiszagyendának lett volna elemi érdeke, hogy lépjenek
valamit, és a közoktatási törvény lehet ségeit kihasználva ezt az id szakot át tudták volna
hidalni a berkeiken belül.
Nagy Kálmán véleménye, azt is mondhatták volna az el z határozatra, hogy december
31-ig készüljön egy fizetési ütemterv és ne történjen semmi, fenn akarják tartani a rendet.
Még a szándékát sem látni annak, hogy lépni akarnak, erre vonatkozóan a kezükben semmi
nincs.
Szabó András polgármester elmondja, a bérrel is probléma volt. A Magyar
Államkincstártól Kovács József igazgatóval beszélt, azt mondták megoldják, Gyendának
nem fizetnek. Ezt mégsem tudták megoldani egy más megoldást kellett választani. Az
összes dolgozónak egyéni átutalást kellett eszközölni, és nem csoportosan, és addig nem
küldték a gyendait, amíg a bért át nem utalták. Ez is 2.049 ezer Ft havonta. Most is jött a
jegyz , nem a polgármester, hogy hagy kapják meg a bért. Egymilliót csak össze tudtak
hozzá szedni, hogy meglegyen. De ha azt tekintik, hogy szeptemberig még hány hónap
van, és minden hónapban Kunhegyesnek kellene helytállni, az is már 10 millió Ft.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a
határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenl szavazattal
– min sített többséggel – elfogadja a következ határozatával:
137/2011. (V.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közm vel dési Intézmény átszervezésér l.




1.

Kunhegyes Város Önkormányzatának szándékában áll, hogy 2011.
augusztus 31-vel a Kunhegyes Általános Iskola, Alapfokú
M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyenda tagintézményét
megszüntesse.


2.

Kunhegyes Város Önkormányzatának szándékában áll, hogy 2011.
augusztus 31-vel a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Tiszagyenda
tagintézményét megszüntesse

3.

Kunhegyes Város Önkormányzatának szándékában áll, hogy 2011.
augusztus 31-vel a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közm vel dési
Intézmény Tiszagyenda telephelyét megszüntesse.


4.

Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András
polgármestert az intézmények átszervezéssel kapcsolatos feladatok
ellátásával, a vélemények beszerzésével, közoktatási szakért
megbízásával.

5.

Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András
polgármestert a közoktatási szakért vel kötend megállapodás aláírására.

Err l értesülnek
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyz
Az érintett települések polgármesterei
Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény igazgatója
5. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezet je
6. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közm vel dési
Intézmény igazgatója
7. Pintér Erika a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása elnöke
8. Szoboszlai Hajnalka osztályvezet
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet




Szabó András polgármester bejelenti, hogy ebben az ügyben még május 31-én kell tartani
egy soron kívüli ülést, el reláthatólag a kés délutáni órákban.
Miután további napirendi pont nem volt, megköszöni képvisel társainak az ülésen való
részvételt, munkájukat és a képvisel testület soron kívüli nyilvános ülését 18 óra 45
perckor bezárja.
Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyz
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyz

Ferenc
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Határozat tárgya

Kódszám

a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola, a Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye, valamint Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közm vel dési Intézmény átszervezésér l
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