Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
13/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 10-i rendkívüli üléséről az Új Városháza
üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné,
Poharelec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tárgyalási joggal:
osztályvezetők,

Szilágyiné

Bácsi

Gabriella,

Keresztesné

Jáksó

Éva

Meghívottként: Fülöp Istvánné a Gyomaendrődi Tankerület képviseletében,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető
Ülés időtartama: 7.28-8.08-ig
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 8 fő. Jelezte távolmaradását Lehóczkiné Timár Irén, Márjalaki József, Marton
Dániel és Nagyné Perjési Anikó képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Béres János és Poharelec László képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2013. (V.10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Béres János és
Poharelec László 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, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2013. (V.10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
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1. Pedagógiai szakszolgálat átszervezésének véleményezése
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Pedagógiai szakszolgálat átszervezésének véleményezése
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző összefoglalásként elmondta, a megyei pedagógiai szolgálat szervezése megyei
szinten történik. Tankerületenként jön létre az az egység, ami az ellátást biztosítani fogja. A döntési
javaslat lényege, egyrészt, hogy a képviselő-testület az átszervezéssel kapcsolatban nem mond véleményt,
másrészt, hogy a működtetési feltételeket pontosítani kell és erről egy külön megállapodást kell kötni az
érintett feleknek.
A jogszabály szerint 15 napon belül kell véleményt nyilvánítani az önkormányzatnak. Hangsúlyozni
szükséges, hogy ez a vélemény nem egyetértési jogot gyakorol, hanem mint működetőnek lehetősége van
kifejteni az álláspontját, ami azonban nem köti a döntéshozót.
Amennyiben ez a pedagógiai szakszolgálat átszervezése létrejön, az azt eredményezi, hogy létre jön egy
megyei intézmény melynek lesz egy tagintézménye és annak egy telephelye. A Tankerület szakmai
javaslata szerint a dévaványai szakszolgálati intézményegység lesz a Gyomaendrődi Tagintézmény és a
gyomaendrődi pedagógiai szakszolgálat annak a telephelye. A Tankerület álláspontja szerint a szakmai
feltételek, az épületbeli adottságok, és a személyi adottságok is kedvezőbbek a dévaványai
intézményegységben, mint a Gyomaendrődiben. A javasolt átszervezési intézkedés nem jelent sem a
tanulóknak, sem a szülőknek aránytalan terhet. A Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatt lévő intézmény
esetében nem történik semmilyen változás.
A nem vélemény nyilvánításra vonatkozó javaslatának oka, az alapító okirat tervezet hiánya, amiből a
szervezeti séma pontosan látható lenne.
Mint a fentiekben is elmondta, a működetéssel kapcsolatos feltételeket rendezni kell a feleknek– szakmai
anyagok beszerzése milyen módon, milyen eljárási rend szerint történik, elszámolás kérdése, stb.
Megítélése szerint a beterjesztett döntési javaslat alkalmas arra, hogy a testület különösebb konfliktus
nélkül kerüljön ki ebből a döntési helyzetből. Nyilván más lenne a helyzet, ha az önkormányzatoknak
egyetértési és nem véleményezési joga lenne ebben a kérdésben. Természetesen más véleményt is adhat a
testület, de igazán azt kell mérlegelni, hogy ennek a véleménynek hosszú távon milyen súlya és szerepe
van. Mivel megyei fenntartású intézményről van szó, a megyei KIK-nek kell meghozni a szükséges
döntéseket – intézményvezetés tekintetében - és megtenni a javaslatot az oktatásért felelős miniszter
részére.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, valamilyen véleményt ki kell alakítani a testületnek, mely
véleménytől függetlenül a KIK úgy dönt, ahogy akar. Tudomásul kell vennünk, hogy Gyomaendrőd akkor
tud járásközpont maradni és közös önkormányzatot fenntartani, ha nagyvonalúan viselkedik és nem
mindig a pártpolitikai érdekek határoznak meg dolgokat.
Természetesen a testület dönthet úgy is, hogy nem hoz döntést ebben a kérdésben, és tegyen a KIK a saját
belátása szerint.
Felkérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Toldi Balázs alpolgármester értelmezése szerint a döntési javaslat arra vonatkozik, hogy a testület nem
véleményezi a pedagógiai szakszolgálat átszervezését. A döntési javaslat harmadik része ugyanis úgy szól
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye: a tervezett átszervezés alapján
kialakult intézményi struktúrát nem véleményezi……” Nem kötelező nekünk egyetérteni azzal, hogy a
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Gyomaendrődi tagintézménynek ne Gyomaendrődön legyen a székhelye. Ha nem adunk erről véleményt,
akkor igazából nem mondunk semmit.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, igen és az ok is le van írva, hogy miért nem
véleményezik – az alapító okirat tervezet hiánya miatt.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint nincs miről vitázni, mivel úgy is a KIK fog ebben
dönteni. Egy pozitív visszajelzés viszont Dévaványa felé nem ártana, hiszen egy járáson belül vagyunk, a
pozíciónkat ezzel is tudnánk erősíteni.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a döntési javaslatot bontsák ketté, legyen két döntés, az egyik
az intézkedés leírása, a másik pedig a véleménynyilvánítás.
Toldi Balázs alpolgármester módosító javaslat az volt, hogy ne legyen két döntési javaslat, a döntési
javaslat csak az önkormányzat véleménye legyen, azzal, hogy a tervezett átszervezés alapján kialakuló
intézményi szervezeti struktúrát az alapító okirat tervezet hiánya miatt nem véleményezi. A feladat ellátási
helyekről úgy is a KIK fog dönteni, bár jó lenne, ha továbbra is Gyomaendrőd lenne a tagintézmény.
Fülöp Istvánné a Gyomaendrődi Tankerület képviseletében megköszönte a képviselő-testületnek, hogy a
mai napra összehívásra került ez a rendkívüli testületi ülés, melyen a tankerület megkeresésére, napirendre
tűzték ezt a témát. A kialakult helyzet a tankerülettől kívülálló okok miatt alakult így, ugyanis április 25én a megyei tankerülettől kapott levélben még az állt, hogy a gyomaendrődi önálló pedagógiai
szakszolgálattal nincs teendő, mivel a törvény erejénél fogva az automatikusan beolvad a békéscsabai
pedagógiai szakszolgálatba. A tankerület ennek megfelelően járt el és az egyéb átszervezéseket készítette
elő. Május 8-án viszont érkezett egy másik megkeresés a megyei tankerülettől, melyben utasította a
Gyomaendrődi tankerületet, hogy a gyomaendrődi önálló szakszolgálati intézmény esetében is
haladéktalanul folytassa le az átszervezési, véleményeztetési eljárást. A megyei megkeresésnek
megfelelően elkészítették az előterjesztés mellékletében is olvasható szakmai javaslatukat.
Az alapító okiratot illetően hangsúlyozni kívánta, hogy a KIK-nek egy alapító okirata van, - ami a
honlapjukon elérhető – aminek mellékletét fogják képezni a szervezeti egységek alapító okiratai. Hoffman
Rózsa államtitkár asszony által készített eljárás rend szerint …. az Államháztartásról szóló törvény alapján
a Klik alapító okiratának módosítására az oktatásért felelős miniszter jogosult. Ebből adódóan miniszteri
hatáskörbe tartozik az alapító okirat részét képező a köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos
döntés is. A nemzeti köznevelésről szóló törvény jelenleg országgyűlés előtt lévő módosítása szintén ezzel
összhangban lévő szabályozást tartalmaz. A Klik a miniszteri döntés szakszerű előkészítésében, a
javaslattételben, valamint a döntés végrehajtásában lát el fontos feladatokat. Ehhez kéri az intézményi
átszervezéseket. Tehát az intézmény átszervezések részét kell, hogy képezzék majd az alapító okirat
módosításának, a szervezeti struktúra felállításának. Mindezekből az látszik, hogy alapító okirat tervezet
nem fog rendelkezésre állni, ami tartalmazza az intézményi szervezeti struktúrát. A véleménynyilvánítás
annak kialakításához szükséges.
Mint ahogy Jegyző úr is elmondta, a javasolt átszervezési intézkedés sem a tanulóknak, sem a szülőknek
nem jelent aránytalan terhet. Ugyanakkora az önkormányzat számára sem, mivel a feladat ellátás
megmarad a városban.
Kérte a képviselő-testületet, hogy lehetőség szerint egy támogató véleményről szóló döntést hozzon,
hiszen a törvény erejénél fogva létrejövő átszervezések akár a működtető önkormányzat akár a tankerület
felett állnak.
Meg kívánta jegyezni, hogy a szakmai munkájuk, felkészültségük, hozzáállásuk kifogástalan a
gyomaendrődi szakszolgálat dolgozóinak, de a feltételrendszer a helyigény az eszköz szükséglet bizonyára
meghatározó volt az átszervezési intézkedés során.
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Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, lényegében miről kellene szólni a támogató véleményt
tartalmazó döntésnek. Talán arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakszolgálat Gyomaendrődi
tagintézményének ügyviteli címe Dévaványa legyen, a telephelyének címe pedig Gyomaendrőd, Fő út 2.
Arnóczi István János képviselő módosító javaslattal élt, miszerint fogadják el a Tankerület kérését a
döntési javaslatban foglaltak szerint.
Várfi András polgármester összegezte az elhangzott módosító javaslatokat.
Arnóczi képviselő javaslata az volt, hogy fogadják el az előterjesztésben leírtakat, amely szerint
elfogadják azt, hogy a tagintézmény Dévaványán legyen a telephely pedig Gyomaendrődön.
Ezt megelőzően Toldi Balázs alpolgármester javaslata az volt, hogy ne foglaljanak állást, ne
véleményezzék a pedagógiai szolgálat átszervezését.
Poharelec László képviselő pedig azt javasolta, hogy bontsák ketté a beterjesztett döntési javaslatot.
Megkérdezte képviselő urat, fenntartja-e ezt a javaslatát.
Poharelec László képviselő visszavonta a javaslatát és támogatta az Alpolgármester úr javaslatát.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként Arnóczi
képviselő úr módosító javaslatáról hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 3 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
231/2013. (V.10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Arnóczi István János képviselő módosító
javaslatát, amely szerint a képviselő-testület fogadja el a Pedagógiai szakszolgálat átszervezésének
véleményezése tárgyú döntési javaslatot.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester Toldi Balázs alpolgármester módosító javaslatát tette fel szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
232/2013. (V.10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógiai szakszolgálat tervezett
átszervezése alapján kialakuló intézményi szervezeti struktúrát az alapító okirat tervezet hiánya
miatt nem véleményezi.
Határidő: 2013. május 10.
Felelős: Várfi András polgármester
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A Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Poharelec László
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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