Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
12/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza
üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Lehóczkiné Timár
Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tárgyalási joggal:
osztályvezetők,

Szilágyiné

Bácsi

Gabriella,

Keresztesné

Jáksó

Éva

Meghívottként: Fekécs László tankerületi igazgató és Dr. Kovács Béla a Kner
Imre Gimnázium nyugalmazott igazgatója,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető
Ülés időtartama: 7.28 – 7.43
Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat a hivatal részéről jelenlévő osztályvezetőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
12 fős testületből jelen volt 10 fő. Jelezte távolmaradását Iványi Lajosné képviselő, míg Poharelec László
képviselő távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Timár Irén és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
223/2013. (V.7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Lehóczkiné Timár
Irén és Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni. Megkérdezte, van-e kiegészítés,
eltérő javaslat?
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/2013. (V.7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Kner Imre Gimnázium átadása a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába
2. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanszakok megszüntetése
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium átadása a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába
Várfi András polgármester emlékeztette a testületet, hogy a Gimnázium átadásának kérdésével már az
elmúlt év májusában foglalkoztak. Akkor, a testület döntött az iskola átadásáról, mely döntését később
meg is erősítette, de mivel kicsúsztak a határidőből, ezért akkor nem volt módunkban átadni az iskolát,
illetve az Egyházmegyének nem volt módjában azt átvenni. Az átadással kapcsolatos feladat ellátásával
Dr. Kovács Béla akkor még iskolaigazgató lett megbízva. Időközben az iskola fenntartója a Klebersberg
Intézményfenntartója lett, így most az új jogszabályoknak és a KIK eljárás rendjének megfelelően történik
meg az iskola átadása. A korábbi döntését meg kell erősíteni a testületnek, illetve az iskola
tantestületének, a szülői munkaközösségének és a nagykorú tanulóknak. Ez utóbbira a tegnapi nap
folyamán sor került, és valamennyien azt támogatták, hogy az iskola fenntartója a következő tanévtől a
Szeged-Csanádi Egyházmegye legyen. Az Egyházmegye képviseletében eljáró dr. Kiss-Rigó László
püspök úr több alkalommal is kifejezte szándékát az oktatási intézmény fenntartói jogának átvételéről.
A képviselő-testületnek most az a feladata, hogy megerősítse az elmúlt évben hozott döntését, május 31-ig
a működtetési jogot az Egyházmegyének kell megkérni a Kormányhivataltól.
Az intézményi oktatási vagyon tulajdonjogát úgy lenne célszerű átadni, hogy a tulajdonjog csak addig
illeti meg a fenntartót, míg azt oktatási célra használja. Amennyiben az oktatási feladat ellátás megszűnik,
úgy a vagyon visszaszáll az önkormányzatra.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester felolvasta a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
225/2013. (V. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium működtetője, és az intézmény által használt oktatási vagyon
tulajdonosa, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83.§ (4) bekezdésének h) pontjában
biztosított jogkörében eljárva, támogatja és egyet ért azzal, hogy a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola fenntartója 2013/2014-es oktatási évtől kezdődően a Szeged-Csanádi
Egyházmegye legyen.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az oktatási intézmény használatában álló
vagyon működtetési tárgyában járjon el a Szeged-Csanádi Egyházmegyénél, és az erről szóló
szerződést terjessze be a képviselő-testület májusi ülésére.
Határidő: 2013. május 8.
Felelős: Várfi András polgármester
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2. Napirendi pont
Művészeti iskola névváltoztatásának és egyes tanszakok megszűntetésének véleményezése
Várfi András polgármester elmondta, az iskola fenntartója a Klebelsber Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerülete megkereséssel élt az önkormányzat felé, hogy véleményezze az iskola
névváltoztatását illetve az egyes tanszakok megszűntetését.
A fenntartó szeretné az iskolát Kállai Ferencről, városunk Díszpolgáráról elnevezni, melynek nincs
akadálya, mivel Kállai Ferenc özvegye ehhez megadta a hozzájárulását.
Az egyes tanszakok megszűntetését illetően a Tankerület kezdeményezi a döntési javaslatban felsorolt
tanszakok megszüntetését, melyhez kéri a működtető önkormányzat véleményét.
Kérte a képviselőket véleményezzék a napirendi pontot.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, a megszűntetésre javasolta tanszakok iránt nem volt érdeklődés
és gazdaságtalan volt a működtetésük, ezért kellene őket megszüntetni, vagy más oka van.
Fekécs László tankerület igazgatója válaszolva elmondta, ezek a tanszakok nem működnek, ezért kell
megszűntetni őket.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, hogy ezekben a tanszakokban nincs felmenő rendszer.
Fekécs László tankerületi igazgató válaszolva elmondta, ezek évek óta nem működő tanszakok, így nincs
benne felmenő rendszerben diák.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás nem volt, módosító indítvánnyal élt, miszerint a
döntési javaslat I. és II. pontjáról külön-külön szavazzon a testület.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító indítványról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
226/2013. (V. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Művészeti iskola névváltoztatásának és egyes
tanszakok megszűntetésének véleményezése tárgyú előterjesztés döntési javaslatának I. és II.
pontjáról külön-külön szavaz.
Határidő: azonnal
A döntésre figyelemmel a Polgármester az I. pontról kérte a testület döntését, melyben egyetértenek azzal,
hogy az iskola neve Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményre változzon.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
227/2013. (V. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXC tv. 83.§ (4) bek. h)
pontjában biztosított jogkörében eljárva egyet ért azzal, hogy a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (OM azonosító) 039476 Gyomaendrőd Kisréti út 27. sz.) neve Kállai Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézményre változzon.
Határidő: 2013. május 14.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a II. pontról kérte a képviselők döntését, melyben egyetértenek a felsorolt tanszakok
megszüntetésével.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
228/2013. (V. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a
zeneművészeti ágon: klasszikus zene - vokális tanszak; népzene- pengetős tanszak; elektronikus
zene - billentyűs tanszak,
táncművészeti ágon: balett tanszak; társastánc tanszak a fenntartó által megszűntetésre kerüljön.
Határidő: 2013. május 14.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke felhívása alapján javaslatot lehet tenni a Békés Megyéért Kitüntető Díjra.
Emlékeztetett, hogy nemrégiben önkormányzatunk Kun-Kovács Lászlót javasolta a Kitüntető Díjra, aki
meg is kapta az elismerést. A javaslattételi határidő 2013.június 30.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
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