Ikt.szám: 328-11/2011.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
211, 212, 213, 214/2011. (V. 30.)
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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011.május 30-án 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Csányi Kálmán, Csiki Szilárd, Kátai György, Szajkó János, Tüke László– képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kocsis József

jegyző
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
igazgatója
Sterné Kenyér Mariann Jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 megválasztott képviselőből 7
fő megjelent. Czöndör Mihály és Paál Huba képviselők távolmaradásukat jelezték. Jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolta Tüke László és Csányi Kálmán képviselőket.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
211/2011. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Csányi Kálmán
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

212/2011. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola
és Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 2. pontja:

Gyermek-háziorvos helyettesítési problémája
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola
és Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Ismertette az előterjesztést.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a korábbi előterjesztés óta eltelt időszakban történt jogszabályi
változásokat átvezették az előterjesztésben, illetve az igazgató út tájékoztatása alapján, lesz majd egy
olyan törvény, ami a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatását másképp fogalmazza meg, mint a
jelenlegi törvény, az úl elképzelés szerint írták az alapító okirat módosítását.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, az alaptevékenységek közötti felsoroltak közül jelen pillanatban
mindegyik típusa jelen van-e az oktatási-nevelési intézményben. Melyik feladat ellátásához van belső,
és melyikhez kell külső humánerőforrást beszerezni. Elsősorban az autista ellátásra gondolt.
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Jelenleg egy
autista gyermek van az óvodában, akit a szülő nem volt hajlandó a speciális intézetbe elvinni, helyben
kéri gyermeke ellátását. Hozzá biztosan külső szakembert kell igénybe venni. Olyan feladatokat tettek
az alapító okiratba, ami kizárja, hogy minden ilyen típusú gyereket ellássanak, az intézmény nem
szakellátó intézmény. Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus van az intézményben.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
213/2011. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a sajátos nevelési igényű
gyermekek kötelező megszervezésére irányuló előterjesztést. Az önkormányzat úgy dönt, hogy 2011.
szeptember 1-től az előterjesztés szerinti alapító okirat módosítást kívánja végrehajtani a
fenntartásában levő József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodában.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átszervezései eljárást indítsa meg, kérje meg a
szükséges független közoktatási szakértő, megyei önkormányzat és az intézmény szervezeteinek
véleményét, majd annak eredményeképpen a végleges döntésre tegyen javaslatot.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nevelési és pedagógiai programok
módosításaiba az átszervezési döntés következtében szükséges módosításokat építse be.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:

Gyermek-háziorvos helyettesítési problémája
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatát.
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
214/2011. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-i ülésén megismerte dr.
Kádár Attila gyermekorvos (Peddrpop Bt, 2490 Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 6/1.) nyári
szabadságolásával és helyettesítésével kapcsolatos problémáját.
Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy dr. Ander Klára és dr. Juhász Judit helyben működő felnőtt
háziorvosok önkormányzati hozzájárulás esetén helyben ellátják a gyermekorvosi körzet helyettesítési
feladatait, így a gyermekorvos szabadságának idejére a beteg gyermekek nem kényszerülnek arra,
hogy más településre menjenek egészségügyi alapellátást igénybe venni.
A képviselő-testület a helyettesítő orvosok díját bruttó 10.000,- Ft/ nap összegben, évente maximum
10 napra felvállalja, mellyel kapcsolatban kéri dr. Kádár Attilát, hogy szabadságának megkezdése előtt
egy héttel jelezze igényét írásban a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a helyettesítő orvosok részére a
megrendelést az önkormányzat kiadhassa.
A kiadások fedezete az általános tartalék, mellyel kapcsolatban az önkormányzat felkéri a
polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be.
Jelen határozat visszavonásig, vagy azt módosító vagy megszüntető megállapodásig marad hatályban.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: folyamatos

Csányi Kálmán: Javasolta, hogy Mádl Ferenc volt köztársasági elnökre egyperces néma felállással
emlékezzenek.
Czompó István: Kérte a jelenlévőket, hogy a Mádl Ferenc volt köztársasági elnökről egyperces néma
felállással emlékezzenek meg.
A képviselő-testület egyperces néma felállással megemlékezett Mádl Ferenc volt köztársasági
elnökről.

16.22 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Tüke László

Csányi Kálmán
jegyzőkönyv-hitelesítők

