JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2012. október 31-én - szerdán - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Buczkó József, Szabóné Marth Éva, Oláh Miklós, Dombi György képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Kovács Zsolt, Török István,
Ötvös Attila képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Fülöpné Baráz Judit a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal
irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı, Éles Béláné
közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Gonda Renáta vagyonkezelési és
hasznosítási ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
A
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Skopkó Istvánné a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
igazgatóhelyettese
Dér Balázsné Dobi Inci pályázó
Dr. Majoros Szabolcs pályázó

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a járási hivatalhoz átkerülı köztisztviselıkrıl és a járási hivatal
mőködését biztosító ingó és ingatlanvagyon átadásáról szóló megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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2.)

Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium magasabb vezetı (igazgató) beosztás ellátására kiírt
pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Különfélék

Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 2 fı (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a járási hivatalhoz
átkerülı köztisztviselıkrıl és a járási hivatal mőködését biztosító ingó és
ingatlanvagyon átadásáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, 2012. október 18-án lépett hatályba a 296/2012.
(X. 17.) Korm. rendelet, amely értelmében a járási megállapodás 5. számú
mellékletében módosításokat kellett eszközölni és kéri, hogy a testület a jogszabálynak
megfelelıen végrehajtott módosításokat utólag vegye tudomásul.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a járási megállapodás ünnepélyes
aláírására a mai napon, 11 órakor fog sor kerülni Debrecenben.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett, 1 fı (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a
szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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457/2012. (X. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a járási (fıvárosi
kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet hatálybalépésére
tekintettel tudomásul veszi a járási hivatalhoz átkerülı köztisztviselıkrıl és a
járási hivatal mőködését biztosító ingó és ingatlanvagyon átadásáról szóló
megállapodás 5. számú melléklete 5.1. számú táblázatában, a jogszabálynak
való megfelelés céljából végrehajtott módosításokat.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium magasabb vezetı
(igazgató) beosztás ellátására kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, a bizottsági ülésen ismertették
álláspontjukat a két pályázóval, akik a döntésüket megértették és elfogadták.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, bent volt az említett bizottsági ülésen és
támogatja annak javaslatát, vagyis azt, hogy a határozati javaslat B változata kerüljön
elfogadásra.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának B változatát 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

458/2012. (X. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium magasabb
vezetı (igazgató) beosztás ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
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A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és
Kollégiumban az intézményvezetıi feladatokat 2012. november 01. napjától
az intézmény magasabb vezetıi pályázatának elbírálásáig a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdésében elıírtaknak megfelelıen
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 285/2011.
(VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatával jóváhagyott Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium Szervezeti
és Mőködési Szabályzatában meghatározott helyettesítési szabályok szerint
Skopkó Istvánné általános igazgatóhelyettes látja el.
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétıl
hatályba lépı 74. §-a értelmében az állam gondoskodik - az óvodai nevelés
kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, ezért a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium magasabb
vezetıi álláshelyére újabb pályázat kiírására nem kerül sor.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény és a pályázók értesítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés. észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli nyilvános ülését
7 óra 48 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

