JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május
15-én - szerdán - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Buczkó József, Oláh
Miklós, Tóth Imre képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Dombi György, Török
István képviselık
A Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági
Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz Judit a szociális csoport csoportvezetıje,
dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Skopkó Istvánné a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
intézményvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még egy új napirendi pontot, amely a következı:
-

„Határozati javaslat a Hajdúnánási
Sportegyesület kérelméhez”

Strandröplabda

és

Szabadidı

A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után javasolta
megtárgyalni.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pont felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 1 fı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a megyei feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
köznevelés-fejlesztési terv véleményezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az Alföldvíz Regionális Víziközmő-szolgáltató Zrt.-ben
(5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.szám) való részvénytulajdon vásárlásról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Határozati javaslat a Hajdúnánási Strandröplabda és Szabadidı Sportegyesület
kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a megyei feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezésére
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.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, számára nem érthetıek a felvehetı és
felvett létszám arányai amelyek a szakértıi véleményben vannak, mert ez alapján nem
egyértelmő, hogy a hajdúnánási gimnázium a jobb. Azt kérdezte, hogy valósak-e ezek
a kihasználtságra vonatkozó adatok.
Skopkó Istvánné intézményvezetı elmondta, ıket is meglepte ez az 50%-os mutató.
Ebben az adatban közrejátszhat az, hogy az intézmény alapító okiratában a
létszámkeret igen magasan van megjelölve. Ráadásul igen kis létszámúak a jelenlegi
végzıs osztályok is jelenleg.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, véleménye szerint a jelenlegi végzıs
osztályok kis létszáma nem bír olyan jelentıséggel, hogy a kihasználtsági mutató 50%ra csökkenjen, ennek valami más oka lehet.
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr, Kovács Zsolt képviselı úr és Maginé dr. Csirke
Erzsébet aljegyzı asszony megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, véleménye szerint is
befolyásoló tényezı lehet ez az adat, így a határozati javaslatban szövegszerő
módosítást javasol. A határozati javaslat egészüljön ki az alábbi szövegrésszel:
„A fejlesztési tervben a gimnázium kihasználtságára vonatkozó %-os mutatók nem
tükrözik a valóságot, azokkal nem ért egyet.”
Skopkó Istvánné intézményvezetı elmondta, az intézmény nem rendelkezik azzal az
információval, hogy a fejlesztési tervben milyen adatokat használtak fel annak
készítıi.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, szerinte a fizikai elhelyezhetıséget vették alapul.
Lehet, hogy jó lenne ha ezzel kapcsolatban a határozat mellett polgármester és a
szakbizottság elnöke is külön felhívással lenne az illetékesek felé.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a bizottság javaslatainak és
Szabóné Marth Éva képviselı asszony által ismertetett módosításnak megfelelıen.

A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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221/2013. (V. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve az Oktatási Hivatal által
elkészített, Hajdú-Bihar megyére vonatkozó, 2013-2018. közötti idıszakot felölelı
feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám), a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda
u. 2-10. szám) és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és
Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi
CXC. törvény 75. § (1) bekezdésében meghatározott szervei véleményének kikérésével a
következı véleményt fogalmazza meg:
 A fejlesztési célok megfogalmazásában célszerő lenne figyelembe venni azt, hogy az
adottságok, esetleges nehézségek, fejlesztendı területek az egyes tankerületekben
intézményenként, intézményegységenként, telephelyenként nagyon változóak.
 Felmenı rendszerben a mindennapos testnevelés biztosítását - elegendı infrastruktúra
hiányában - nem látja megoldottnak, ezt mindenképpen ajánlja a fejlesztési tervbe
megfogalmazni.
 A képviselı-testület szorgalmazná, hogy az oktatási intézményekben a mindennapos
testnevelés megvalósítása érdekében kerüljenek beiktatásra egyéb testedzési lehetıségek a
már meglévıkön kívül.
 A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat esetében:
− a mővészeti oktatás tekintetében, a tánc-és zenemővészet területén, a tankerület más
településein és az egyházi fenntartású intézményekben látható fejlesztési lehetıség,
illetve a táncmővészet tekintetében újabb mővészeti ág beindítása,
− a mővészetoktatás területén kerüljön fejlesztésre az eszközellátottság, valamint biztosítsák
a megfelelı infrastrukturális feltételeket a zenemővészeti ág számára,
− az egész napos iskola bevezetésével, ami jogszabályi kötelezettség, az általános iskolai
nevelés és a mővészeti oktatás ugyanazon épületben történı elhelyezése nem
biztosítható tovább, teremhiány miatt,
− problémát jelent az, hogy az Óvoda utcai épület (4080 Hajdúnánás, Óvoda u.
2-10.) nem rendelkezik saját tornateremmel.
 A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
vonatkozásában:
− Figyelemmel kell lenni a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) közel 400 éves múltjára,
illetve arra, hogy az intézmény 1952 óta viseli Kırösi Csoma Sándor nevét.
A gimnáziumban folyó kiváló szakmai munkának köszönhetıen, országos
viszonylatban is kiemelkedıen jó a diákok továbbtanulási aránya, az országos
kompetencia-mérésen-, a versenyeken- és nyelvvizsgákon elért eredményeik és a
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különbözı (helyi, országos) szinten nyújtott ösztöndíjban való részesülésük mértéke. A
képviselı-testület fontosnak és hasznosnak tartja az integrált szakképzı iskolák
létrehozását, továbbra is támogatja a városban folyó magas színvonalú szakképzést.
Emellett szükségesnek tartja azt, hogy a hajdúnánási gimnázium megırizhesse szakmai
önállóságát, Kırösi Csoma Sándor nevét, szellemét és ezáltal tovább erısíthesse az
országban mőködı gimnáziumok rangsorában elfoglalt pozícióját.
Az intézmény megítélésekor javasolja figyelembe venni azt, hogy kiemelkedı az
eredményes német testvériskolai kapcsolata, és 2011-ben elnyerte a Debreceni
Egyetemtıl a „Kiváló vidéki gyakorlóhely” kitüntetı címet.
− Nem támogatja a kollégium megszüntetését, az alábbi indokok alapján:
−

Nemcsak vidéki, hanem hajdúnánási hátrányos helyzető diákok is igénybe veszik a
kollégium biztosította felkészülési lehetıséget.

−

A kollégium szervesen kapcsolódik mind a gimnáziumhoz, mind a
szakközépiskolához, ezért megszüntetése hátrányosan érinti az ezekben folyó
munkát és a tanulók létszámának csökkenéséhez vezethet. Amennyiben a
kollégiumot megszüntetik, a tehetséggondozás lehetısége is megszőnik, továbbá a
6 évfolyamos képzés indításának egyik feltétele sem tud teljesülni.

−

A szakképzésben tanulni vágyók várhatóan egyre nagyobb számban fognak
lakóhelyüktıl távol megfelelı iskolát találni, számukra is nélkülözhetetlen lesz a
kollégium.

−

A kollégium léte a HÍD I-II. program indításának feltétele.

−

A kézilabda szövetség a kollégiumra építve biztosít elhelyezést azon tehetséges
diákok számára, akik lakóhelye Hajdúnánás vonzáskörzetén kívül helyezkedik el
(pl.: Ózd, Nádudvar, Bıcs), ezzel oldva meg az utánpótlást.

−

A kollégium kihasználtsága nemcsak a szorgalmi idıszakra tehetı, hanem
hétvégékre és az iskolai szünetekre, különösképpen a nyári idıszakra. A városba
érkezı vendégek kollégiumban való elszállásolása jelentıs bevételt eredményez.

− Az esetleges intézményátszervezés során figyelembe kell venni a felmenı rendszer
biztosítását a meglévı osztályok, csoportok és az ıket tanító pedagógusok tekintetében.
− A szakközépiskolai és a szakiskolai létszám szinten tartása indokolt, mert a
magán-, illetve az egyházi iskolák tanulói is továbbléphetnek ezekbe. A
szakközépiskola az érettségi mellett megalapozza a szakirányú továbbtanulást is. Az
iskola infrastruktúrája, felszereltsége, tanári, szakoktatói gárdája kiváló, különösen
informatikából, gépészetbıl, szociális szolgáltatásokból. Az érettségire épülı
szakképzés biztos alapot nyújt a szakmai továbbtanuláshoz. A diákok minden évben
kimagasló versenyeredményeket produkálnak országos szinten is.
− A természettudományos oktatás támogatása komoly fejlesztés alatt áll, a TÁMOP-3.1.311/2-2012-0022
pályázat
megvalósításával,
amelynek
összköltsége
332.739.564,- Ft
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− Az érettségire épülı szakképzés erısítését vagy minimálisan szinten tartását fontosnak
tartja, az a tendencia, hogy az egyetemre, fıiskolára jelentkezık száma csökken, a
képzés így biztosítható lenne számukra.
− Aggodalomra ad okot az, hogy - látva a családok anyagi helyzetét - a hajdúnánási szülık
többsége nem tudja vállalni gyermeke más városban történı iskoláztatását, ezért
szükségesnek tartja mind a gimnáziumi, mind a szakképzés városban történı
megtartását.
− A fejlesztési tervben a gimnázium kihasználtságára vonatkozó %-os mutatók nem tükrözik
a valóságot, azokkal nem ért egyet.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület véleményének elektronikus úton történı
megküldésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 18.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
az
Alföldvíz
Regionális Víziközmő-szolgáltató Zrt.-ben (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. szám)
való részvénytulajdon vásárlásról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Buczkó József képviselı úr távozott, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr 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 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

222/2013. (V. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
Alföldvíz Zrt.-ben (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. szám) tulajdonossá kíván válni, és
ennek érdekében 10 db, egyenként 14.000.- Ft névértékő általános jogokat biztosító
törzsrészvény – összesen 140.000 Ft értékő részvénycsomag – vásárlását határozza el, a
2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. felé az
önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2013. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, hogy minden gyermek ingyen
étkezhet-e ezáltal a nyári napköziben.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, 355 gyermek étkezhet ingyen, a töbiek
csak térítés mellett.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elhangzott módosításoknak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

223/2013. (V. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a települési
önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának,
elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI
rendeletére – 355 rászoruló gyermek nyári étkeztetésének támogatására pályázat
benyújtását határozza el.
A képviselı-testület a vissza nem térítendı támogatás terhére, az önkormányzat a
gyermekek részére megszervezi 49 napon keresztüli napi egyszeri melegétkezést, továbbá
elızetes szülıi igény alapján az étkeztetés idejére a gyermekek számára felügyeletet
biztosít.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidıre történı benyújtására, valamint a szociális
nyári étkeztetés és a nappali felügyelet megszervezésének elıkészítésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 15. - a pályázat benyújtására
2013. június 17. - a szociális nyári étkeztetés és a nappali felügyelet
elıkészítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a
Hajdúnánási Strandröplabda és Szabadidı Sportegyesület kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, sportegyesület kap-e kedvezményt
arra, hogy a fürdıben edzhessen.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ez a Hépszolg Kft. kompetenciájába
tartozik.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

224/2013. (V. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a
Hajdúnánási Strandröplabda és Szabadidı Sportegyesület (4080 Hajdúnánás,
Polgári u. 75/A.) elnökének kérelmét - a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 21. § (4) bekezdése alapján - hozzájárul ahhoz, hogy a
„Hajdúnánás” elnevezés a bejegyezni kívánt sportegyesület nevében
szerepeljen.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Hajdúnánási
Strandröplabda és Szabadidı Sportegyesület (4080 Hajdúnánás, Polgári u.
75/A.) elnökét értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. május 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ismertette a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmő Zrt-vel és a hajdúdorogi önkormányzat képviselıjével folytatott megbeszélésen
elhangzottakat.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános
ülését du. 17 óra 45 perckor bezárta.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

