JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december
12-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 rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Kovács Zsolt és Tóth Imre
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz
Judit a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetıje, Jóna Imréné
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Napirendi ponthoz meghívottként jelen volt még:
1.) napirendi pont Éles Béláné a Klebelsberg Intézményfentartó Központ
tárgyalásánál:
tankerületi igazgatója
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Javaslatot kért a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.
Buczkó József képviselı úr Dombi György képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
A képviselı-testület Dombi György képviselı urat, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt
6 igen szavazattal, 1 képviselı (Dombi György) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
(Az ülésre Török István képviselı úr megérkezett, így a testület 8 fıvel folytatta tovább
a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a napirendi pontok
elfogadásáról és egyben javasolta, hogy a ma kiosztott határozati javaslat
megtárgyalását is vegye fel a testület a napirendi pontot közé, mely a Szociális Iroda
és Városi Gyámhivatal ügyfélfogadásának szüneteltetésérıl szól.
A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalását, és azt a javaslatot, hogy a mai
napon kiosztott elhangzott tartalmú határozati javaslat is kerüljön megtárgyalásra
8 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével összefüggı
feladatokról szóló megállapodásról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Határozati javaslat a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal ügyfélfogadásának
szüneteltetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a köznevelési
intézmények állami fenntartásába vételével összefüggı feladatokról szóló
megállapodásról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Az ülésre Ötvös Attila képviselı úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább
a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte az ülésen Éles Béláné igazgató asszonyt
és kérte, hogy egy röviden tájékoztassa a testületet. Megragadva ezt az alkalmat
gratulált és jó munkát, sok sikert kívánt igazgató asszonynak.
Éles Béláné igazgató asszony köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Bevezetıjében
elmondta, hogy arra fog törekedni, hogy munkáját a törvényi elıírásoknak
megfelelıen, szakszerően végezze. A mai napig kell elfogadnia az
önkormányzatoknak a megküldött megállapodást, amely arra vonatkozik, hogy a
közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok átkerülnek a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz 2013. január 1-tıl. A hajdúnánási tankerülethez
tartozó polgármestereknek és jegyzıknek a múlt héten tartott tájékoztatót a
megállapodás tervezetrıl. A Hajdúnánásra vonatkozó megállapodás-tervezetet jegyzı
úrral és aljegyzı asszonnyal átnézték, és ennek megfelelıen a megállapodás fel lett
töltve a megfelelı tartalommal. Ennek alapján Hajdúnánásról 288 álláshelyet adunk át,
287 pedagógus, illetve funkcionális feladatot ellátó személy kerül át az
intézményfenntartó központ fenntartásába, valamint 12 üres álláshely és 1 szakmai
feladatot ellátó személy pedig a Gazdasági Ellátó Intézménybıl kerül át.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony észrevételezte, hogy a megküldött táblázatokat
üresen kapták meg.
Éles Béláné igazgató asszony válaszában elmondta, hogy a táblázatok már adatokkal
feltöltöttek, hiszen ezek a megállapodás mellékletét képezik. Minden táblázatot az
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intézményvezetık töltöttek fel, a pedagógusokra vonatkozó minden személyi és egyéb
adatot tartalmaznak, mint pl. besorolás, iskolai végzettség, stb. Az anyagot CD-re
mentve 1 pl-ban kell megküldeni, ki sem szabad nyomtatnunk. Elmondta még, hogy
nem kell most minden táblázatot feltöltenünk. Elsı körben december l5-ig a
pedagógusokra és a funkcionális feladatot ellátó személyekre vonatkozóan kell
elvégezni ezt a munkát. A további határidı 2013. február 15-e, a végsı határidı pedig
május 15-e, amikor minden mellékletnek feltöltésre kell kerülni. Most arról kell
dönteni, hogy hány fı kerül át.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselıket, hogy az adatokat
megismerhetıvé tesszük, és ahogyan történnek a plusz adatszolgáltatások azokat is,
nyilván az adatvédelmi szabályokat betartva.
Buczkó József képviselı úr megkérdezte, hogy a számok mögött vannak-e nevek és
az érintettek tudják-e azokat.
Éles Béláné igazgató asszony válaszában elmondta, hogy természetesen igen, hiszen
az intézményvezetık adták meg, mindenki átkerült.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony nehezményezte, hogy a határozati javaslat sem
tartalmaz számadatokat.
Szólláth Tibor polgármester úr fontosnak tartotta elmondani, hogy ez a nagy munka
a múlt héten kezdıdött, az intézményvezetıknek tegnap volt a határidı. A
számadatokat ı is ma reggel ismerte meg.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr összefoglalva az elhangzottakat megállapította,
hogy mindenki, aki a rendszerben van átkerül, változatlan feltételekkel, státuszban, új
emberek nem szerepelnek benne.
Oláh Miklós képviselı úr szerint a megalkotott jogszabályokat, azok változását
követnünk kell. A végrehajtás módjával nem értett egyet, azt méltatlannak tartotta,
kiemelve a határidı rövidségét.
Török István képviselı úr megkérdezte, hogy az átkerüléssel kapcsolatban lesz-e
személyi, illetve besorolás változás.
Éles Béláné igazgató asszony válaszában elmondta, hogy a tanév végéig semmilyen
változás nem fog történni. Ugyanúgy fognak dolgozni a pedagógusok, mint eddig
ugyanazok a pedagógusok fogják tanítani a gyerekeket, illetve a magasabb vezetıi
álláshelyeken a megbízások megmaradnak. Annyi változás van, hogy a fenntartói
feladatok a szakmai részt tekintve átkerülnek az intézményfenntartóhoz, pl.: alapító
okirat módosítása vagy helyi tanterv elfogadása.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a döntésünk csak formai, érdemi
döntési lehetıségünk nincs, mert ez törvénybe van foglalva. Annyi volt a kérése
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igazgató asszony és saját magunk felé, hogy a változást a gyerekek ne érezzék meg,
minél gördülékenyebben legyen végrehajtva.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megjegyezte, hogy döntésünk elmaradásának
hiányában egyrészt az újonnan felálló intézmény munkáját nehezítjük meg, illetve
saját intézményeinkben is a bizonytalanság alakulhat ki.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megerısítette azt, hogy a döntés a
tankerülethez tartozó minden településen megtörtént. Mi az intézmények által
összegzett adatokat hitelesítjük.
A számadatokkal kiegészített határozati javaslat idıközben kiosztásra került a
képviselık részére.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának 1., 2., 3. pontjairól.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 1. pontját 7 igen, 1 nem
szavazattal (Oláh Miklós) és l tartózkodással (Dr. Kis Ágnes) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 2. pontját 6 igen, 1 nem
szavazattal (Oláh Miklós) és 2 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes, Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 3. pontját - figyelembe
véve a mai napon kiadott kiegészített határozati javaslatot - 7 igen szavazattal,
2 tartózkodással (Oláh Miklós, Dr. Kis Ágnes) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:
537/2012. (XII. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi
CLXXXVIII. Törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megállapodást köt a
Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (Budapest, Szalay u. 10-14. szám) az
önkormányzat fenntartásában mőködı Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégium (Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) és Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.) köznevelési intézmények és fenntartói feladatok
ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon, valamint foglalkoztatotti létszám átadására az
alábbiak szerint:
1.) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévı Bocskai István Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
(Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám), Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
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2.)

3.)

Szakképzı Iskola és Kollégium (Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) - a szakképzésrıl
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképzı iskola
kivételével - feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézményben lévı egyéb eszközöket, felszereléseket
- a megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint a Központ ingyenes használatába
kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részérıl
történı ellátása az adott ingatlanban meg nem szőnik.
Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévı Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium (Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám)
köznevelési intézménynek a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. §
(1)-(4) bekezdései szerinti szakképzı iskolai feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévı egyéb eszközöket,
felszereléseket - a megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint a Központ ingyenes
vagyonkezelésébe kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat
Központ részérıl történı ellátása az adott ingatlanban meg nem szőnik.
2013. január 1-tıl a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (Budapest, Szalay u.
10-14. szám) részére az alábbi foglalkoztatotti létszámot adja át:
Az átadott álláshelyek száma:
Ebbıl: szakmai létszám:
funkcionális létszám:
Üres álláshely:

288 fı
269 fı
19 fı
12 fı

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezı megállapodás, és teljességi
nyilatkozat aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 12.

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a Szociális
Iroda és Városi Gyámhivatal ügyfélfogadásának szüneteltetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a határozati javaslattal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a járási feladatok
folyamatos átadása közben értünk el odáig, hogy a tényleges költözés is megtörténhet
a 2012. december 17-én kezdıdı héten. Irodavezetı asszonnyal egyeztetve azt látnák
célszerőnek, hogy szüneteljen az ügyfélfogadás, természetesen úgy, hogy amennyiben
megoldandó feladat lesz, a kollegák rendelkezésre állnak, ellátatlanul senki sem fog
maradni. Az ügyfeleket a helyben szokásos módon értesíteni fogjuk.
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Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
538/2012. (XII. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális Iroda és
Városi Gyámhivatal irodájának ügyfélfogadása 2012. december 17. napjától 2012.
december 28. napjáig szünetel.
Felkéri a jegyzıt, hogy határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2012. december 14.
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli ülését
de. 8,00 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

