Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/I/2007.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 22-én
/péntek/ du. 17 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termében megtartott
rendkívüli ülésének nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Fogl András, Dr. Kiss Tibor,
Kolompár Orbán, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné, Nagy Imréné,
Leiz Sándor képviselők, Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármester /14 fő77,78%/ Abonyi Henrik, Oláh Péterné, Dr. Szabó Lajos képviselők és Szabóné
Csábrády Anikó alpolgármester jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Gulyás Jánosné és Dr. Égető Annamária bizottsági referensek.

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 14 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Kiss Tibor és Szikora Lajosné képviselőket kérte fel,
szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Terbe Zoltán polgármester ismertette az ülés napirendjét:
Azért kellett összehívni a mai rendkívüli ülést, mert a szerdai ülésen olyan határozatokat
hozott az Önkormányzat, amelyek ellentmondásosak. Például a zeneiskola integrációjával
kapcsolatban hoztunk egy döntést, amelynek egyik része a Gimnázium, másik az Arany János
Általános Iskola integrációját hagyta jóvá. Ezen változtatni kellett és ezért kérem, hogy
vegyük fel a napirendre 5. pontként A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium alapító okiratának és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
alapító okiratának módosítását a szerdán meghozott döntéshez képest a zárt ülés anyaga elé.
Az is azt indokolta, hogy rendkívüli ülést minél előbb hozzunk létre, tegnap, csütörtöki napon
Csólyospálos Önkormányzata összeült, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás alapító
okiratával, egy megállapodással kapcsolatban hozzanak döntést, valamint az iskola
integrációval kapcsolatban. A Csólyospálosi Önkormányzat úgy döntött, a mai Kistérségi
Társulási ülésen arról tájékoztatott bennünket Polgármester úr, hogy megvárják a
kiskunmajsai Önkormányzat állásfoglalását a többcélú oktatási intézménnyel kapcsolatban és
utána, jövő hét elején fognak dönteni róla véglegesen.
Az is indokolta, hogy a mai rendkívüli testületi ülést összehívjuk, hogy nagyon szűkös
határidők állnak rendelkezésünkre, akár az egyik, akár a másik variációt fogadja el a
kiskunmajsai Önkormányzat. Mindenképpen szeptember 1-vel egy új intézménynek kell
működnie. Az új intézmény működésével fontos döntéseket kell meghozni időben ahhoz,
hogy az alapító okirat és a többi dokumentum rendelkezésünkre álljon, engedélyek,
bankszámla számok meg legyenek.
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A
rendkívüli
ülésre
ezek
alapján értelemszerűen azok a napirendi pontok
kerülnek fel, amelyek nem voltak egyértelműek, illetve amelyekben nem született döntés a
szerdai rendes testületi ülésen.
Aki egyetért az elhangzott módosítással együtt a napirendi pontokkal az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
elfogadta az ülés napirendjét.

nélkül –

Napirend
1./ Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Az Arany János Általános Iskola, és Széchenyi István Általános Iskola, a Napsugár Óvoda
és Városi Bölcsőde megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
2./ Polgármester előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
b) Együttműködési megállapodás kötése közétkeztetési feladatok ellátása céljából
3./ Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő foglalkoztatás oktatási-nevelési intézményekben és
további önkormányzati fenntartású intézményekben
Előadó: Dósai Imre alpolgármester
4./ …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
5./ A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának és az
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Szóbeli előterjesztés/
6./ Nagy András igazgató címzetes igazgatói címre történő felterjesztése /Zárt ülés anyaga./
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
1./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
Az Arany János Általános Iskola, és Széchenyi István Általános Iskola, a Napsugár Óvoda
és Városi Bölcsőde megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
/A napirend írásos előterjesztése a 2007. június 20-i képviselő-testületi ülésre kiküldésre
került./
Dr. Égető Annamária bizottsági referens ismerteti:
A szerdai Képviselő-testületi ülésen nem született döntés sem a Kiskunmajsa Város
fenntartásában működő közös igazgatású közoktatási intézmények fenntartásáról, sem a
kistérség által fenntartott közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásával
kapcsolatban. A szoros határidők azonban, melyeket az adott közoktatási intézmények
működésének átszervezési lehetőségére a közoktatási törvény biztosít meg kívánják a
Képviselő-testület mielőbbi döntését az érintett kérdésben. Az eredeti, szerdán eljuttatott
határozati javaslathoz egy pontosítást szeretnék tenni, a szövege a következő:
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Terbe Zoltán polgármester szól:
Szeretnék kiegészítést tenni mielőtt folytatnánk. Az előző, szerdai Képviselő-testületi ülésen
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszony jegyzőkönyvben nyilatkozta, hogy az
intézményi átszervezéshez minden egyeztető fórumon szükséges egyeztető tárgyalás lezajlott.
Szabóné Csábrády Anikó, mint a téma felelőse és referense figyelmét elkerülte egy dolog,
hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak egyetértési joga van egy bizonyos esetben.
Abban az esetben, ha az intézmény kisebbségi ügyekkel, kisebbségi gyermekek oktatásával is
foglalkozik. A kiskunmajsai Óvoda alapító okiratában olyan tevékenységi körök is
szerepelnek, melyek azt támasztják alá, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak egyrészt
egyetértési joga van. Azért, mert Szabóné Csábrády Anikónak, mint referensnek és felelősnek
elkerülte a figyelmét ez a tény és ez nem tenné teljesen szabályossá a mai ülésünket, ezért egy
kiegészítéssel szeretnék élni a határozati javaslat megtárgyalása előtt. Az intézményi
átszervezéshez szükséges döntések megelőzéseképpen a következő bekezdést szeretném
hozzáilleszteni a határozati javaslatunkhoz:
„Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatokat hozza,
amennyiben 2007. július 15. napjáig Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
a Napsugár Óvodát érintő pontokban egyetértési jogot gyakorol.”
Szeretném módosításként még javasolni, hogy az átszervezés korábban leírt határidejét, 2007.
július 1-ét a csúszás miatt módosítsuk 2007. július 31-re, az új intézményt pedig 2007.
augusztus 1-el hozzuk létre.
Szeretném még kiegészíteni szóban az előterjesztést. A testületi ülésen teljesen joggal merült
fel az az igény, hogy a szakmai kontrollt az új oktatási intézmény felett, amennyiben az a
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában fog működni gyakorolhassuk. Ezért megnéztük
azt, hogy milyen törvény előkészítő munka folyik jelenleg a Parlamentben. Borbola úr
elküldte nekünk azt a törvény módosítási javaslatot, amely most zárszavazás előtt áll. Ebben
egyértelműen meg van fogalmazva, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatással
összefüggő döntései elkészítésére Közoktatási Társulási Bizottságot hoz létre. Kötelező lesz
létrehozni egy ilyen bizottságot. Javaslom, hogy menjünk a törvényhozók elé és döntsük el
ma egy külön határozatban, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata azt kéri a Többcélú
Kistérségi Társulástól, hogy 2007. július 31-ig egy ilyen bizottságot hozzon létre olyan
módon, hogy a Bizottságba a települési iskolába járó gyerekek arányában képviseltesse magát
a csólyosi, illetve a kiskunmajsai szakemberek közül a megfelelő számú delegált. Ezt a végén
szeretném egy külön szavazással megejteni.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens kiegészíti:
Idő közben megérkezett Fülöp István szakértő szakvéleménye, mely az eljárás menetében
feltétlen szükséges. Szeretném belőle kiemelni, hogy az általa eljuttatott dokumentumok
alapján szakértőként kijelenti, hogy „az óvodai nevelés, mint kötelező feladatellátás
biztosítására vonatkozó döntés következtében maradéktalanul érvényesül megfelelő
színvonalon a gyermekekről való gondoskodás a felálló intézményben.” Azért teszem ezt a
kiegészítést, hiszen ez az a határozati javaslat, mely a módosítást megkívánja.
Terbe Zoltán polgármester kérdezi:
Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e?
Faludi Tamás képviselő mondja:
Meglep és felháborít Polgármester úr javaslata. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármesternek
mekkora szerepe, felelőssége van a testületi anyag előkészítésében. Ez az egyik. A másik,
megértünk már néhány intézmény összevonást, mindenki tudja, hogy van egy
szándéknyilatkozat, melynek kapcsán kötelező kikérni minden véleményt. A törvény azt írja
elő, hogy szándéknyilatkozat, véleménykérések, konkrét döntés. Akkor ez még nem konkrét
döntés. Nincs miről beszélni addig, amíg a Kisebbségi Önkormányzat egyetértése nincs
előttünk, nincs miről döntenünk. Egy szándéknyilatkozatunk már van, még egyet hozni nem
kell, majd mikor itt lesz a Kisebbségi Önkormányzat egyetértése, akkor lehet tárgyalni,
konkrét döntést hozni, addig nem.
Dósai Imre alpolgármester válaszol:
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Képviselőtársamat
arra
szeretném emlékeztetni, hogy a szerdai ülésen azt a
kijelentést tette, hogy minden további nélkül tudna dönteni a majsai intézményi
összevonásról. Ugyanez a helyzet lett volna szerdán is, ugyanúgy hiányzott a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat állásfoglalása, akkor sem lehetett volna úgy dönteni, ahogy az
akkori nyilatkozat elhangzott.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Természetesen döntöttem volna, mert nem tudtam, hogy ez nincs meg. Mondta ezt nekünk
valaki a szerdai testületi ülésen, hogy ez hiányzik?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
A szerdai testületi ülésen az hangzott el, hogy minden megvan Szabóné Csábrády Anikó
szájából.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Ez alapján nyugodtan szavaztam volna, de most, mivel tudom, hogy nincs, nem tudok
szavazni. Ha Polgármester úr továbbra is azt mondja, hogy a mai nap tárgyalva legyen, akkor
nem kívánok az ülésen részt venni.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Szándékomban áll a határozati javaslatot a mai napon ezzel a kiegészítéssel elfogadni, vagy
megvitatni és nem elfogadni, ahogy majd dönt a Képviselő-testület.
Fogl András képviselő kéri:
Faludi Tamás képviselőtársam által felvetett aggályokat kérem, hogy Jegyző Asszony
válaszolja meg.
Dr. Tóth Mária jegyző válaszol:
Törvényes akadálya nincs annak, hogy így hozzuk meg ezt a határozatot, annál is inkább,
mert a véleményezési határidő rendelkezésére áll a Kisebbségi Önkormányzatnak. Az előtt a
határidő előtt, ami előtt az átszervezés hatályba lépne, tehát július 31-e előtt meg van a
véleményezéséhez szükséges idő. Július 15-ig egyetértési jogát gyakorolhatja és még utána is
van 16 nap, hogy az intézményt felállítsuk. Arra már jogi lehetőséget nem látok, hogy a július
1-i dátumhoz tartsuk magunkat a második döntés csúszása, illetve ennek következtében a
települési önkormányzatok döntéseinek késedelme miatt.
Fogl András képviselő kérdezi:
Ha a Kisebbségi Önkormányzat nem támogatja az előterjesztést milyen következményekkel
jár?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Amit az egyetértési jog tartalmaz magában. Meggátolhatja a Többcélú Kistérségi Társulások
Társintézményének létrejöttét.
Farkas Mihály képviselő pontosítja:
Nem gátolhatja meg, abban az esetben egy egyeztető bizottságot kell létrehozni, ami a
kisebbség és a helyi testület tagjai közül kerül ki, és ez az egyeztető bizottság viszi tovább az
ügyet.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Amit Fogl képviselőtársam kérdezett és Farkas Mihály képviselőtársam elmondott, azt Jegyző
Asszony is elmondta egyébként, egyértelmű. De nekem, mint képviselőnek a konkrét
döntésem meghozatala előtt jogom van tudni minden érintett fél véleményét. Ha főleg egy
egyetértési jog nincs előttem, akkor nem tudok dönteni. Javaslom, hogy vegyük le a
napirendről addig, amíg a Kisebbségi Önkormányzat meghozza a döntését, utána egy
rendkívüli ülés ebben az egy napirendi pontban és akkor törvényesen járunk el.
Nagy Imrén képviselő kérdezi:
Ha már a Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményét nem kértük ki ebben az ügyben,
akkor Borbola István szakértő úr miért nem tett észrevételt a rendelkezésre bocsátott
dokumentumok alapján?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Borbola István szakértő úr megkérdezte Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszonyt,
hogy a szükséges nyilatkozatokat beszerezte-e az Önkormányzat, Alpolgármester Asszony azt
nyilatkozta, hogy igen. Ezért Borbola úr ment tovább a munkával annak tudatában, hogy a
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Kisebbségi Önkormányzat egyetértési joga gyakorolva volt. Ezért szeretnénk ezt most
pótolni.
Farkas Zoltán képviselő elmondja:
Azért csodálkozom, mert szabadszállási utunk alkalmával Alpolgármester Asszony külön
kijelentette, hogy nem kell a Kisebbségi Önkormányzat véleménye, mert nincs ilyen típusú
program az iskolákban, ezért nem kell kikérni. Itt lehetett a tévedés. Ennek lehetett a
tudatában és utána derült ki, hogy az Óvodában mégis van. Faludi képviselő úrnak lehet igaza
a felvetésében, bár Jegyző Asszony megnyugtatott bennünket, de miért lenne fontos most,
hogy szavazzunk erről? Csólyospálos megint csak vár. Majsa érdeke a vezető szerep a
régióban, jó lenne, ha ezt tudnánk erősíteni. Nyilván, ha komoly esély van arra, hogy a
Kisebbségi Önkormányzat megakadályozza, akkor egyeztetési folyamat kell, hogy álljon fel.
Ha azt akarjuk, hogy ez a folyamat mehessen, akkor célszerű elfogadni és bízunk abban, hogy
a Kisebbségi Önkormányzat támogatja.
Leiz Sándor képviselő mondja:
Nem látom akadályát, hogy felfüggesszük a döntésünket, Csólyospálos úgyis levette. Csak
akkor egészséges a döntésünk, ha a Kisebbségi Önkormányzatnak is itt van a véleménye.
Kolompár Orbán képviselő mondja:
Az Önkormányzat elvi döntést hozhat. Ez az elvi döntés akkor válik jogerőssé, amennyiben a
Kisebbségi Önkormányzat egyetértési jogában hozzájárul. Csak a támadási felület kivédésére
ezt egy kicsit jobban körül kellett volna járnia Kiskunmajsa Város Jegyzőjének. Ez nem
Alpolgármester Asszony dolga lett volna, hanem a Jegyzőé. Hiszen a Jegyző, Aljegyző a
Városi Önkormányzat törvényességi dolgaiból napra kész kell legyen. Elvi döntést hozhat az
Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzattal meg fogom tárgyalni. Kérem majd
Alpolgármester Asszonyt, illetve azt, aki az oktatásért felel, hogy vegyenek részt ezen az
ülésen.
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
Leiz Sándor képviselő úrnak mondom, hogy hétfőre hívták össze a Csólyospálosi
Önkormányzat következő ülését, amikor erről fognak beszélni. Nekünk ezt a döntést ma kell
meghozni, hogy a mi döntésünk tükrében tudjanak állást foglalni.
Felteszem szavazásra a módosító javaslatot, aki egyetért azzal, hogy az 1. napirendi pontot,
illetve értelemszerűen a többit is levegyük a napirendről kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 8 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – nem
vette le napirendjéről az 1. pontot.
Faludi Tamás képviselő kijelenti:
Távozom, nem kívánok részt venni az ülésen, ebben nem vagyok hajlandó részt venni.
/Faludi Tamás képviselő távozott./
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Az általam megfogalmazott módosító javaslatot teszem fel azzal a kiegészítéssel, hogy a
döntés végrehajtásának és az intézmény megszűntetésének időpontja július 31., illetve az új
intézmény alapításának időpontja 2007. augusztus 1. és az eredeti Képviselő-testületi ülés
anyagában az akkori 5. napirendi pont 16. pontjából álló előterjesztéssel és az abban foglalt
mellékletekkel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal tartózkodás nélkül– az
alábbi határozatot hozta.
208/2007. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, és Széchenyi István
Általános Iskola, a Napsugár Óvoda és Városi Bölcsőde
megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatokat hozza,
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amennyiben 2007. július 15. napjáig
Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata a Napsugár Óvodát érintő pontokban egyetértési jogot gyakorol:
1./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Városi
Bölcsőde nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott bölcsődei feladatok ellátását
2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti formában történő egyidejű ellátása
mellett – megszünteti.
2./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsődét 2007.
július 31-i hatállyal megszünteti. Erdélyi Zoltánné bölcsőde vezető vezetői megbízását
ugyanezzel a hatállyal visszavonja. Az intézmény megszüntető okiratát a 1. számú melléklet
szerinti tartalommal fogadja el. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló
340/2005. számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
3./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde nevű
intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott bölcsődei
feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal létrejövő Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Közoktatási Intézményében láttatja el.
4./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Napsugár
Óvoda nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott óvodai feladatok ellátását
2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti formában történő egyidejű ellátása
mellett – megszünteti.
5./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvodát 2007.
július 31-i hatállyal megszünteti. Bodor Zoltánné óvodavezető vezetői megbízását ugyanezzel
a hatállyal visszavonja. Az intézmény megszüntető okiratát az 2. számú melléklet szerinti
tartalommal fogadja el. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló 205/2005.
számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
6./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda nevű
intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott óvodai
feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal létrejövő Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Közoktatási Intézményében láttatja el.
7./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a
Széchenyi István Általános Iskola nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott
általános iskolai feladatok ellátását 2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti
formában történő egyidejű ellátása mellett – megszünteti.
8./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános
Iskolát 2007. július 31-i hatállyal megszünteti. Nagy András igazgató úr vezetői megbízását
ugyanezzel a hatállyal visszavonja Az intézmény megszüntető okiratát a 3. számú melléklet
szerinti tartalommal fogadja el. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló
85/2006. számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
9./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános
Iskola nevű intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott
általános iskolai feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal
létrejövő Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Közoktatási
Intézményében láttatja el.
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10./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az
Arany János Általános Iskola nevű intézményében az alapfeladatok keretében ellátott
általános iskolai feladatok ellátását 2007. július 31. napjával – a feladatok más szervezeti
formában történő egyidejű ellátása mellett – megszünteti.
11./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános
Iskolát 2007. július 31-i hatállyal megszünteti. Csóti Péter igazgató úr vezetői megbízását
ugyanezzel a hatállyal visszavonja Az intézmény megszüntető okiratát a 4. számú melléklet
szerinti tartalommal fogadja el. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló
193/2006. számú Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
12./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános
Iskola nevű intézményében a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott
általános iskolai feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal
létrejövő Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Közoktatási
Intézményében láttatja el.
13./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 2007. március 28ai ülésen hozott döntését, hogy a 2007. augusztus 1-jétől létrehozandó intézmény keretei
között egységes pedagógiai szakszolgálatot kíván beindítani.
14./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde, Napsugár
Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, az Arany János Általános Iskola intézményeiben
a 2007. július 31. napjáig az alapfeladatok keretében ellátott bölcsődei, óvodai, általános
iskolai feladatokat 2007. augusztus 1. napjával – az intézménycsatolásokkal létrejövő
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Közoktatási Intézményében
láttatja el.
15./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kiskunmajsa Város
Jegyzőjét, hogy az 1-14. pontokban hozott döntéseivel összefüggő, költségvetést érintő
intézkedéseket költségvetési rendelet-módosítás keretében terjessze a Képviselő-testület elé.
16./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az érintett
intézmények igazgatóit, hogy az intézmények alapdokumentumait, illetve azok módosítását
(pedagógiai program, SZMSZ, házirend, minőségirányítási program, belső szabályzatok) a
Terbe Zoltán polgármester által felkért Dél-alföldi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettel
közösen elkészítve fogadja el legkésőbb 2007. augusztus 31-ig és a szükséges legitimációs
feladatokat végezzék el.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester, dr. Tóth Mária jegyző
Határidő: 2007. júliusi-augusztusi-szeptemberi Képviselő-testületi ülés, illetve folyamatos

2./ N a p i r e n d
Polgármester előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a.) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
A mai Többcélú Kistérségi Társulási ülésen Patkós Zsolt polgármester úr arról tájékoztatott
bennünket, hogy a Szanki Önkormányzat a csütörtöki ülésén nem fogadta el azt a
megállapodás módosítást, amely előttünk hevert az előző ülésen és tartalmazza egyrészt a
Szociális Otthon kistérségi integrációját, illetve az oktatási változtatásokat, mert a Képviselő-
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testület visszavonta Szankon azt a korábbi döntését, hogy a szanki Szociális Intézmény
Kistérségi Társulásba kívánja adni. Arról tájékoztatott Polgármester úr bennünket, hogy
amennyiben a Szociális Intézményre vonatkozó rész kikerül a megállapodásból és az oktatási
intézmény létrehozásához szükséges változtatások bekerülnek a megállapodásba, akkor a
szanki Képviselő-testület azt el tudja fogadni. A most kiosztott írásbeli anyagban az
ilyenképpen megállapított módosító javaslat van. Tehát kikerült belőle a szanki Szociális
Intézményre vonatkozó módosítás és a Kistérségi Oktatási Intézményre vonatkozó új rész
került bele. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?
Kolompár Orbán képviselő kérdezi:
A Kistérségből Szank település kivonja a Szociális Otthonra vonatkozó elképzelését. Hogy
lesz ebből akkor Kistérség?
Terbe Zoltán polgármester elmondja:
A Kiskunmajsai Kistérségi Társulásban eddig a kiskunmajsai Szociális Otthon Többcélú
Kistérségi Társulási Intézményként működik. Az év során Szank azzal a kéréssel fordult a
Többcélú Kistérségi Társuláshoz, hogy az ő Szociális Intézményük külön intézményként
szintén integráljuk be a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásba, de két külön
intézményként. Ezáltal Szanknak külön normatíva járt volna és megoldódott volna a
Gyermekjóléti Szolgálat ellátása is a Kistérség számára, ami szintén többlet normatívát
jelentett volna. Ez volt a szándék először Szank részéről. A Kistérségi Tanács és az
Önkormányzat meghozta az ehhez szükséges döntéseket, meg is kapta az intézmény az új
működési engedélyét, de a szanki Képviselő-testület utólag visszavonta ezt a döntését. Tehát a
kiskunmajsai Szociális Otthon továbbra is Kistérségi Szociális Otthonként fog működni, a
szanki pedig továbbra is úgy fog működni, mint eddig. A szanki hezitálás vezetett ide. A
kiskunmajsai megállapodást akkor tudjuk módosítani, ha mind a négy település külön-külön
módosítja azt. Tehát Szanknak is módosítani kell az oktatási intézményre vonatkozó részt,
hiszen annak ellenére, hogy ő nem hozza be a Kistérségi Társulásba, mégis tagja a
Társulásnak.
Kolompár Orbán képviselő mondja:
A Kistérségi Társulás akkor lesz kerek és szakmailag jól működő, ha a településeken működő
polgármesterek nem elsősorban a saját anyagi érdekeiket nézik, hanem együtt akarnak
dolgozni és plusz normatívát akarnak elérni. A Polgármester úrnak kellene a sarkára állnia.
Nem fer, hogy egyszer bent van, aztán nincs bent a Társulásban.
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Folytattunk számtalan párbeszédet és a szanki Polgármester úr részéről szándék volt arra,
hogy ezt megvalósítsa. A szanki Képviselő-testületben nem bírta a többségi szavazatokat
megszerezni ehhez a döntéshez, ezért alakult ki ez a helyzet. A Polgármester úrral hiába
tárgyalok, ha a szanki Képviselő-testület dönt másként. Én is nagyon bánom, hiszen egy
hosszú folyamatnak a végén döntöttek úgy, hogy megmásítják az eredeti döntésüket.
A Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosításával kapcsolatban kérdés,
észrevétel nincs, felteszem szavazásra, hogy a most kiosztott társulási módosítással egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
209/2007. sz. határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében
foglalt tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízza a Polgármestert a megállapodás aláírásával.
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Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. június 22.

b.) Együttműködési megállapodás kötése közétkeztetési feladatok ellátása céljából
/A napirend írásos előterjesztése a 2007. június 20-i képviselő-testületi ülésre kiküldésre
került./
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Erről a testületi ülésen már tanácskoztunk. Az volt a cél, hogy abban az időszakban, amikor
már Kistérségi Oktatási Intézményként működik a kiskunmajsai és a csólyospálosi
intézmények rendszere, abban az időszakban az Arany János Általános Iskola étkezését még
továbbra is fenn tudjuk tartani kistérségi működtetésben addig, amíg a közbeszerzési
eljárásról döntés nem születik. Ez egy átmeneti időszak, erre kell egy döntést hoznunk, amely
együttműködési megállapodás azt fejezi ki, hogyan tudnánk ezt az időszakot áthidalni. Ez egy
technikai lépés sajnos, amit az a tempó, amit diktálunk szükségessé tett. Kérdés, észrevétel
nincs, szavazásra teszem fel. Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
210/2007. sz. határozat
Együttműködési megállapodás kötése
közétkeztetési feladatok ellátása céljából
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közétkeztetési feladatok ellátása
céljából kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja, aláírására a
Polgármestert felhatalmazza.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

3./ N a p i r e n d
Gazdasági,
ügyviteli,
műszaki,
kisegítő
foglalkoztatás
oktatási-nevelési
intézményekben és további önkormányzati fenntartású intézményekben
Előadó: Dósai Imre alpolgármester
/A napirend írásos előterjesztése a 2007. június 20-i képviselő-testületi ülésre
kiküldésre került./
Dósai Imre alpolgármester ismerteti:
A háttérfeladatok átszervezésével kapcsolatosan régóta folyik egy egyeztető, előkészítő
munka. Ennek most jutottunk a végére, amikor körvonalazódott az új intézményi struktúra.
Az előkészítő munka során felméréseket végeztünk a pénzügyi tevékenység, a takarító
tevékenység, illetve az egyéb feladatok esetleges vállalkozásba kiszervezéséről is. A
tapasztalat az, hogy egységes szolgáltatás iránt talán még lett volna érdeklődés, de ha az
Önkormányzat összevonja az intézmények struktúráját, csoportosítja az intézményeket, akkor
a költségtakarékosság saját hatáskörben megvalósítható. A folyamat végén arra a
következtetésre jutottunk, hogy a mellékelt előterjesztést terjesszük a Képviselő-testület elé,
amely szerint az összevont közoktatási intézmény gazdasági egységét jelenleg ellátó 10 főből
2 fő nyugdíjazását javasoljuk. Így a továbbiakban a gazdasági tevékenységet 8 fő látná el. Az
Arany János Iskolából, ami most már mint telephely fog megjelenni a közoktatási
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intézményben, ott 3 fő elbocsátása javasolt. Ezeket a javaslatokat bizottságokon az
intézményvezetőkkel egyeztetve tesszük meg. A Széchenyi Általános Iskolából 2 fő álláshely
megszűntetése javasolt, illetve a Dózsa György Gimnáziumban 1 álláshely megszűntetése
javasolt. Ez összesen 8 fő, a határozatban csak 7 fő szerepel. Az eltérés azért van, mert egy
álláshely megszűntetéséről már korábban döntést hozott az Önkormányzat, így most a 7
álláshely megszűntetéséről kell határozatot hozni.
Terbe Zoltán polgármester teszi hozzá:
Valóban egy hosszú egyeztetési folyamat végén született meg ez a határozati javaslat. Az
intézmények vezetőivel, gazdasági szakemberekkel egyeztettünk, konszenzusos javaslat
született annak érdekében, hogy az intézmények ilyen jellegű feladatait még jól el tudjuk
látni, de a szükséges leépítést meg tudjuk ejteni az összevonás miatt. Kérdés, észrevétel van-e
az előterjesztéssel kapcsolatban?
Leiz Sándor képviselő mondja:
Szégyenteljes dolognak tartom ennek a 7 főnek a leépítését. Kb. 1.5 MFt fejenként, az 10
MFt-os megtakarítást jelent. Ez pontosan futni fogja azt az önerőt, amelyet a kerékpárúthoz
kell biztosítani. Ehhez el kell bocsátani 7 főt, hogy a kerékpárúthoz az önerő meg legyen.
Nyerges Benjamin képviselő mondja:
Annak az időszaknak már vége van, hogy kapun belüli munkanélküliséget finanszírozzunk.
Ez a szocializmus időszakában jellemző lehetett. Nyilvánvaló, hogy ha feladat elvonás,
feladat csökkenés történik, illetve ésszerűsítése a munka szervezésének, akkor az kevesebb
dolgozóval ellátható. Kiürülnek épületrészek, tagintézmény, Óvoda, Bajcsy-Zs. utcai iskola,
illetve a tanuló létszám csökkenésével a feladat viszonylagosan csökken. Az Oktatási
Bizottság ezeket a javaslatokat megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki az
abban foglaltakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta.
211/2007. sz. határozat
Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő foglalkoztatás
oktatási-nevelési intézményekben és további önkormányzati
fenntartású intézményekben
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 30. § (1) bekezdés b. pontjára fenntartói jogkörében
eljárva az általa fenntartott alábbi intézményeknél az alábbi álláshelyeket megszünteti:
Széchenyi István Általános Iskola:
1 álláshely a gazdasági szervezetben,
1 iskolatitkári álláshely
1 takarítói álláshely
Arany János Általános Iskola:
1 gondnok-karbantartói álláshely
1 konyhai kisegítő-takarító álláshely
1 takarító álláshely
Dózsa György Gimnázium:
1 takarító-portás álláshely
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Utasítja az intézmények vezetőit, hogy a szükséges munkajogi lépéseket tegyék meg. A
dolgozók felmentésének kezdő időpontja 2007. június 29, kivéve a Széchényi István
Általános Iskola gazdasági szervezetét érintő álláshelyet, ahol a dolgozó felmentésének kezdő
időpontja 2007. augusztus 15.
Ezen álláshely megszüntetések a költségvetési rendeletbe beépítésre kerülnek, és a
létszámcsökkentési pályázatban kell szerepeltetni.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. július 1.

4./ N a p i r e n d
…./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését
megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester

Gulyás Jánosné bizottsági referens elmondja:
A költségvetési rendelet tervezet az előbbi döntésben elfogadott 7 fő létszám átvezetését
tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki az
abban foglaltakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül –
elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
23/2007.(VI.28.) rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
4/2007. ( II. 28. ) számú módosításáról

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. §
(1) bekezdése, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendelet 53. §. (1) bekezdése
alapján - a 4/2007. (II. 28.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
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1. §.

A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Kisebbségi
Önkormányzat együttes 2007. évi költségvetésének

bevételi és kiadási
fő összegét

2.277.974,7 ezer Ft-ban

ezen belül:
- a személyi jellegű kiadást
- a munkáltatót terhelő járulékot
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatását
- a speciális célú támogatást
- a pénzeszköz átadásokat
- finanszírozási célú kiadást
- felhalmozási kiadásokat
= ebből felújítási kiadások
= ebből felhalmozási kiadások
= ebből felhalmozásra átadások
= ebből finanszírozási kiadások
- a tartalékot
= ebből általános tartalék
= ebből céltartalék

817.648,3 ezer Ft-ban,
265.103,7 ezer Ft-ban,
494.583,0 ezer Ft-ban,
1.415,0 ezer Ft-ban,
240.904,5 ezer Ft-ban,
77.580,4 ezer Ft-ban,
121.159,0 ezer Ft-ban,
139.841,9 ezer Ft-ban,
48.769,0 ezer Ft-ban,
26.243,4 ezer Ft-ban,
50.954,5 ezer Ft-ban,
13.875,0 ezer Ft-ban,
119.738,9 ezer Ft-ban,
36.978,5 ezer Ft-ban,
82.760,4 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

Az Önkormányzat eredeti éves engedélyezett létszámkerete 375,7 fő, a 2007. XII. 31-i
tervezett 341,95 fő, a 2008. XII. 31-i várható 333,95 fő, és a 2009. XII. 31-ki várható 332,95
fő.
2.§.
A R. 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú számú melléklete lép.
3.§.
A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.

4.§.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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3.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYEK
eredeti

előző mód. vált.+,-

KIADÁSOKBÓL
Személyi juttatás
módos.

Munkaad.terh.jár.

Dologi és folyó kiadás

eredeti előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti

88 955,0

előző mód. vált.+,-

Ellátottak pb.jutt.

módos.

Széchenyi István Általános Iskola

148 869,0

152 531,3

0,0

152 531,3

89 546,8

89 546,8

28 555,0

28 573,4

28 573,4

31 058,0

32 664,1

32 664,1

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Kollégium

257 061,0

272 345,1

0,0

272 345,1 140 363,0 140 985,4

140 985,4

44 921,0

44 797,0

44 797,0

71 777,0

74 676,7

74 676,7

Városgazdálkodási Intézmény

139 185,0

154 913,1

0,0

154 913,1

63 192,0

67 750,9

67 750,9

20 125,0

21 720,8

21 720,8

52 945,0

57 411,4

57 411,4

Művelődési Központ

48 972,0

51 066,8

0,0

51 066,8

22 303,0

22 694,0

22 694,0

6 889,0

7 014,0

7 014,0

19 780,0

19 680,8

19 680,8

Városi Könyvtár

18 950,0

19 985,0

0,0

19 985,0

11 268,0

11 475,0

11 475,0

3 545,0

3 611,0

3 611,0

4 137,0

4 137,0

4 137,0

296 793,0

303 925,8

0,0

303 925,8 168 581,0 169 390,1

169 390,1

54 123,0

54 179,8

54 179,8

73 938,0

75 718,9

75 718,9

34 611,0

35 966,6

0,0

35 966,6

24 422,0

24 647,7

24 647,7

7 902,0

7 925,0

7 925,0

2 287,0

2 523,9

2 523,9

Napsugár Óvoda

152 281,0

158 068,2

0,0

158 068,2

91 569,0

92 316,0

92 316,0

29 274,0

29 337,0

29 337,0

31 438,0

33 025,2

33 025,2

Városi Bölcsőde

28 045,0

29 295,0

0,0

29 295,0

18 186,0

18 489,0

18 489,0

5 852,0

5 949,0

5 949,0

4 007,0

4 496,0

4 496,0

203 107,0 291 367,0 304 334,0

0,0 304 334,0

Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapfokú Művészokt.Int.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 124 767,0 1 178 096,9

0,0 1 178 096,9 628 839,0 637 294,9

637 294,9 201 186,0 203 107,0

ered.
301,0

el.m.

vált.+,-

mód.

301,0

301,0

963,0

963,0

151,0

151,0

452,0 1 415,0

0,0 1 415,0

151,0
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3.sz.melléklet
2.

1.000 Ft-ban
KIADÁSOKBÓL
INTÉZMÉNYEK

Előző évi műk.c.pmar.átadás
eredeti

előző mód.

vált.+,-

Felújítás

módos.

Engedélyezett
Felhalmozás

eredeti előző mód. vált.+,-

módos.

eredeti előző mód. vált.+,-

Céltartalék
módos.

eredeti

létszám /fő/ 2007.12.31.

előző mód. vált.+,-

módos.

ered.

el.mód vált+ -

Széchenyi István Általános Iskola

1 336,0

1 336,0

110,0

110,0

0,0

0,0

39,00

36,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Kollégium

4 673,0

4 673,0

6 250,0

6 250,0

0,0

0,0

72,00

67,00

67,00

Városgazdálkodási Intézmény

1 000,0

1 000,0

724,0

724,0

0,0

0,0

45,30

39,05

39,05

Művelődési Központ

980,0

980,0

698,0

698,0

13,00

13,00

13,00

Városi Könyvtár

512,0

512,0

250,0

250,0

6,00

6,00

6,00

4 067,0

4 067,0

300,0

300,0

78,00

67,30

734,0

734,0

136,0

136,0

11,40

11,40

11,40

2 570,0

2 570,0

820,0

820,0

43,00

41,50

41,50

361,0

361,0

12,00

11,00

11,00

2 204,0 319,70

292,45

Arany János Általános Iskola
Egressy Béni Alapfokú Műv.okt.Int.
Napsugár Óvoda
Városi Bölcsőde
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0,0

16 233,0

0,0

16 233,0

2 739,0

6 306,0

6 306,0

184,0

119,0

2 739,0

6 306,0

0,0

6 306,0

184,0

7 203,0

119,0

0,0

7 203,0

2 204,0

0,0

-1,00

mód.

-2,00

-3,00

35,20

65,30

289,45
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3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő

Módos.

Eredeti
Kezdete

Vége

Vált.

2007.05.01

Közös
megegyezés

Vége

Széchenyi István Ált.Iskola

39,00

39,00 2007.05.31.

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

72,00

72,00

Városgazdálkodási Intézmény

45,30 2007.01.01 2007.04.30

Művelődési Központ

13,00

Vége

Módos.

Vált.

-1,00

Vége

Vált.

Vége

Vált.

2007.07.01

38,00

2007.06.30

-1,80

36,20

72,00

2007.06.30

-2,00

70,00

13,00

13,00

13,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Arany János Általános Iskola

78,00

78,00

78,00 2007.01.01 2007.06.30

Egressy Béni Alapf. Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

43,00

43,00

43,00

43,00

Városi Bölcsőde

12,00

12,00

12,00

12,00

319,70

-1,00

318,70

2007.05.31

-1,00

-5,25

Kezdete

Módos.

39,05

Összesen

44,30

2007.06.01

Közös
megegyezés,
feladat megsz.

Felmentési idő

39,05

Városi Könyvtár

-1,00

Vált.

Feladatátadás

-5,25

312,45

-1,00 2007.06.30

-1,00

-0,70

-4,50

76,30

306,95
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2.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

INTÉZMÉNYEK
Kezdete

Vége

Vált.

Széchenyi István Ált.Iskola

2007.07.16

Kezdete

Vége

Vált.

2007.08.29

Kezdete

Vége

Vált.

2007.10.16

36,20

36,20

69,00

69,00 2007.04.15

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00

13,00

6,00

6,00

6,00

75,30

75,30

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

2007.04.15. 2007.07.15.

-1,00

Városi Könyvtár

36,20
2007.10.15.

-2,00

67,00

Arany János Általános Iskola

76,30 2007.06.29 2007.08.28

Egressy Béni Alapf. Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

43,00

43,00

43,00

Városi Bölcsőde

12,00

12,00

12,00

Összesen

-1,00

305,95

-1,0

-1,0

304,95

-2,00

302,95
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3.
3/a sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007. ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

Felmentési idő

Módos.

INTÉZMÉNYEK
Kezdete

Vége

Vált.

2007.10.20.

Kezdete

Vége

Vált.

2007.10.29

Kezdete

Vége

Vált.

2007.12.01

Kezdete

Vége

Vált.

2007.12.20

Széchenyi I.Ált.Iskola

36,20 2007.06.29 2007.10.28 -1,00

35,20

35,20

35,20

Dózsa Gy.Gimn.és Koll.

67,00

67,00

67,00

67,00

Városgazd.Int.

39,05

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00

13,00

13,00

6,00

6,00

6,00

6,00

73,30

73,30

73,30 2007.04.20 2007.12.19

Egressy B.Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

43,00 2007.06.29. 2007.10.28

42,50

42,50

42,50

Városi Bölcsöde

12,00

-1,00

11,00

11,00

-1,00

298,45

Városi Könyvtár
Arany J.Ált.Iskola

Összesen

2007.05.20. 2007.10.19.

-2,00

-2,00

300,95

-0,50

12,00 2007.04.01 2007.11.30
-1,50

299,45

-6,0

-6,00

67,30

292,45
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4.
3/a. sz. melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2007 .ÉVI
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
Felmentési idő

INTÉZMÉNYEK
Kezdete

Vége

Vált.

Módos.

Mód.eir.

2007.12.29

2007.12.31

Széchenyi István Ált.Iskola

35,20

35,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

67,00

67,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00

6,00

6,00

65,30

65,30

11,40

11,40

41,50

41,50

11,00

11,00

289,45

289,45

Városi Könyvtár
Arany János Általános Iskola

2007.06.29

2007.12.28.

-2,00

Egressy Béni Alapf. Műv.okt.Int.
Napsugár Óvoda

2007.06.29

2007.12.28.

-1,00

Városi Bölcsőde

Összesen

-3,00
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3/a.sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. és 2009. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Eredeti
2007.XII.31.

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

2008.01.03

Felmentési idő
Kezdete

Vége

Módos.
Vált.

Kezdete

Vége

Széchenyi István Ált. Iskola

35,20

35,20 2007.05.12. 2008.01.11.

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

67,00 2007.05.02. 2008.01.02. -1,00

66,00

66,00 2007.06.29. 2008.01.28.

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

Módos.
Változás 2008.01.29

Kezdete

Vége

Módos.
Változás 2008.02.07.

34,20

65,00

65,00

39,05

39,05

39,05

13,00

13,00

13,00

13,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Arany János Általános Iskola

65,30

65,30

65,30

64,30

64,30

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

41,50

41,50

41,50

41,50

41,50

Városi Bölcsőde

11,00

11,00

11,00

11,00 2007.06.07 2008.02.06

Összesen

289,45

-1,00

288,45

-1,00

34,20

Felmentési idő

34,20

Városi Könyvtár

-1,00

2008.01.12.

Felmentési idő

287,45

2007.06.29 2008.01.28.

-1,00

-1,00

-2,00

285,45

-1,00

10,00

-1,00

284,45
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2.
3/a.sz.melléklet
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. és 2009 évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Felmentési idő
Kezdete

Széchenyi István Ált. Iskola

2007.08.15

Vége
2008.02.14

Módos.
Vált.

-1,00

2008.02.15

33,20

Felmentési idő
Kezdete
2007.06.29

Vége
2008.02.28

Módos.
Vált.

-1,00

2008.03.01

Felmentési idő
Kezdete

32,20 2007.08.01

Vége

Vált.

2008.03.31

-1,00

Módos.

Mód.eir.

2008.04.01

2008.12.31

31,20

31,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

65,00

65,00

65,00

65,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00

13,00

13,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Arany János Általános Iskola

64,30

64,30

64,30

64,30

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

41,50

41,50

41,50

41,50

Városi Bölcsőde

10,00

10,00

10,00

10,00

Városi Könyvtár

3.
VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008. és 2009 évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK

Prémium évek program
Kezdete

Vége

Változás

Módos.

Mód.ei.

2009.09.19

2009.12.31

Széchenyi István Ált. Iskola

31,20

31,20

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

65,00

65,00

Városgazdálkodási Intézmény

39,05

39,05

Művelődési Központ

13,00

13,00

6,00

6,00

63,30

63,30

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

11,40

11,40

Napsugár Óvoda

41,50

41,50

Városi Bölcsőde

10,00

10,00

280,45

280,45

Városi Könyvtár
Arany János Általános Iskola

Összesen

2007.06.30

2009.09.18

-1,00

-1,00

5./ N a p i r e n d
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának és az
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Megkérem Dr. Égető Annamária bizottsági referenst, hogy tegye meg kiegészítését azért,
mert egy hónappal később áll fel az új intézmény, ez módosítja a zeneiskolával kapcsolatos
korábban elfogadott döntésünket is.
Dr. Égető Annamária bizottsági referens ismerteti:
Szeretnék visszautalni a Képviselő-testület szerdán meghozott döntéseire. Az első döntésére,
amelyben a Dózsa György Gimnázium alapító okiratát módosította, valamint azzal szorosan
összefüggő következő döntésére, melyben az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratát módosította. Mivel szorosan összefüggnek a döntések és most
határidő módosítás történt, keletkezett egy olyan időszak, amelyben átfedés van a
gazdálkodási feladatok ellátásában. Hogy ezt kiküszöbölhessük szeretném azt javasolni, hogy
ez a gazdálkodási feladat ne július 1-vel terhelje a Dózsa György Gimnáziumot, hanem majd
2007. augusztus 1-vel. Egyszerre történjen meg a váltás, hiszen ez a gazdálkodás
szempontjából egy jóval könnyebben végrehajtható feladat volna, mintha most kiszakítanánk
az intézményt és utána követné a többi intézmény is.
Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, aki
egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
212/2007. sz. határozat
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
alapító okiratának és az Egressy
Béni Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2007. sz. és a 195/2007. sz.
határozatait módosítja azzal, hogy az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
gazdasági feladatait a Dózsa György Gimnázium 2007. augusztus 1-től látja el.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2007. augusztus 01.

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester megköszönte a képviselők
megjelenését és a nyílt ülést 1740-kor bezárta.
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