Ikt.szám: 818-7/2012.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2012. MÁJUS 15-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
192, 193, 194, 195, 196/2012. (V. 15.)
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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 15-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János– képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Horváth Éva

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 megválasztott képviselőből
7 fő megjelent. Elmondta, hogy Csányi Kálmán képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolta Csiki Szilárd és Kátai György képviselőket.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
192/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Kátai György
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 3. napirendi pontként a 2012. március
29-én elfogadott közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervről
(intézkedési terv) tárgyaljanak, amelynek módosítása szükségessé válik a 2. napirendi pont határozati
javaslatának elfogadása esetén. Szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
193/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Iskolai konyha-ebédlő javítás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 2. pontja:
Velence Város Önkormányzatának kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv
(intézkedési terv) felülvizsgálatára
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Iskolai konyha-ebédlő javítás
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, más ügyben is előfordult már, hogy a
vállalkozó ajánlatában tartalékkeretet is írt, amely összegből biztosították a nem várt események
finanszírozását. Ebben az esetben ilyen tartalékkeret nem került megállapításra és nem lenne célszerű
a leszedett lemezt visszatenni, mert beázna a tető. A témát azért tárgyalják rendkívüli ülésen, mert a
munkát nem tudják folytatni és a következő ülés csak május 31-én lesz.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
194/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolai konyha-ebédlő
(Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. szám, 158/1 hrsz.) épületén a korábban nem látható, de a
károsodások helyreállítási munkáinak végzése közben, a bontások következtében láthatóvá vált, már
javíthatatlan szerkezeteket (tetőfelület lemez, ablakpárkányok, ventillátorok) is kibontatja, s helyükre
újakat építtet be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy adjon megbízást a kivitelező Farlamex Kft-nek
(2454 Iváncsa, Zrínyi u. 30.) a pótlólag benyújtott árajánlatában szerepeltetett munkák elvégzésére
(54 m2 tetőfelület új lemezre cserélésére, 7,2 m új ablakpárkány és 2 db új ventillátor elhelyezésére)
bruttó 222 575 Ft vállalt bekerülési összeg ellenében, a 2012. évi költségvetés tartalékkerete terhére.
A Képviselő-testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés módosítását
tervezze be, és egyúttal felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
Velence Város Önkormányzatának kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, két hete Velence polgármestere felhívta telefonon, hogy a település
általános iskoláját 2012. szeptember 1-jétől egyházi fenntartásba adják, ezért szükséges az
önkormányzatnak egy másik önkormányzattal megállapodást kötni, hogy annak a szülőnek, aki nem
szeretné egyházi intézménybe járatni a gyerekét, lehetőséget biztosítsanak állami intézménybe való
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ellátásra. Itt a társulás legegyszerűbb formájáról van szó, amikor az egyik önkormányzat megbízza a
másikat. A velencei gyerekek utaztatásának biztosítása Velence Város Önkormányzatának a feladata.
Felhívta a megállapodás-tervezet 8.1. pontjára, amely szerint a két önkormányzat Pénzügyi
Bizottságainak 2-2 tagjából 4 fős Ellenőrző Bizottságot hoznak létre, amely arról tárgyalhat, ha
például a költségvetés készítése során az önkormányzat kéri Velence Önkormányzatát, hogy fizessen
egy meghatározott összeget, mert az állami normatíva nem fedezi a költségeket.
Paál Huba: Véleménye szerint a társulási megállapodás-tervezet szerint úgy néz ki, mintha
szeptembertől létezne ez a társulásos forma, de ez csak akkor válik aktuálissá, ha lesznek olyan
gyermekek, akik ennek alapján igénybe kívánják venni az iskola oktatási tevékenységét. Megkérdezte,
hogy mindenképpen létrehozzák az Ellenőrző Bizottságot, ha aláírják a megállapodást, vagy csak
akkor, amikor aktuálissá válik a szerződés?
Vezér Ákos: Ez a társulási megállapodás, amelyet most a képviselő-testület tárgyal, a társulásoknak a
legegyszerűbb formája, amely arról szól, hogy az egyik önkormányzat a másiknak ellát valamilyen
feladatot. Értelemszerű, ha konkrétan feladatot lát el, akkor valamilyen anyagi hozzájárulást kell
fizetni. Az összeg konkrétan nincs körülírva. Úgy gondolja, ennek a bizottságnak akkor lenne értelme
a zárszámadáskor, ha van valami költség, ami ezzel kapcsolatban felmerül. Ha nem lesz gyermek
Velencéről, akkor is ki lehet jelölni ezt a bizottságot, mert a zárszámadás előtt egy hónappal kell
megalakítani, kijelölni a Pénzügyi Bizottság két tagját és azt a testület delegálja. Számára ez azért
tűnik formaságnak, mert január 1-jétől nem tudja, mi lesz ennek az alapja, hiszen az iskolát átveszi az
állam, az övék marad egyházi fenntartásban. Véleménye szerint csak az átalakuláshoz szükséges nekik
ez a társulási megállapodás, hosszú távra nem kellene ebben gondolkodni.
Czompó István: Megjegyezte, az állam csak a pedagógusok bérét veszi át, a fenntartás marad az
önkormányzatnál. A megállapodás felmondható. Nem gondolja, hogy olyan veszély fenyegetne, hogy
30-40 gyermek itt szeretne tanulni, mert lehet, hogy inkább Kápolnásnyékre, vagy Gárdonyba
mennének át.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
195/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Velence Város Önkormányzata
Képviselőtestületével az általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátására – kötendő Közoktatási
Társulási Megállapodás tervezetét, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
1.

A Képviselő-testület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében
foglalt általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátására, a „közoktatásról” szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 81. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a „helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7. §-a alapján Velence Város Önkormányzata
Képviselőtestületével Társulási Megállapodást köt.
A Társulási Megállapodás alapján a velencei tanulók általános iskolai oktatását-nevelését - s ennek
keretében azon velencei tanulók tekintetében akiknek szülei nem kívánják iskoláskorú gyermekeik
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott közoktatási intézmény általi
oktatását-nevelését, - 2012. augusztus 15-től határozatlan időtartamra a Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata az általa fenntartott
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
(jogutód: József Attila Általános Iskola)
közoktatási intézmény útján biztosítja.

5

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Velence Város Önkormányzatával a Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 4. pontjában
rögzítettekre figyelemmel a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Alapító
Okiratának – a működési terület tekintetében – történő módosítását terjessze a Képviselőtestület
ülése elé.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

Napirend 3. pontja
Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv
(intézkedési terv) felülvizsgálatára
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, mivel az előző napirendnél elfogadták a határozati javaslatot, ezért
szükségessé vált az intézkedési terv módosítása. A felülvizsgálati dokumentum 4. oldalán olvasható a
módosítás, mely szerint azok a velencei lakosok, akik az ottani egyházi fenntartású intézményt nem
kívánják igénybe venni, az önkormányzat számukra biztosítja Pusztaszabolcson az általános iskolai
oktatást. Az intézkedési terv végleges elfogadása a május 31-i ülésen kerül napirendre, amire azért van
szükség, mert az iskolaegységet és az óvodaegységet szét kívánják választani.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
196/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város Közoktatásifeladatellátási intézményhálózat-működtetési fejlesztési tervét (intézkedési tervet), a mellékelt
átdolgozott formában előzetesen elfogadja, módosítva a 130/2012. (III. 29.) Kt. számú határozattal
elfogadott előzetes tervét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átdolgozott intézkedési tervet véleményeztesse a
Fejér Megyei Kormányhivatallal, a közoktatási intézmény vezetőjével, és általa a szülői és
diákszervezettel.
Felelős: Czompó István polgármester

Határidő: azonnal és 2012. május 31.

6

16.30 órakor Czompó István polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Csiki Szilárd

Kátai György
jegyzőkönyv-hitelesítők

