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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2008. június 18.
napján tartott rendkívüli nyílt üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak:

dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos,
Gebula Béla Ákos, dr. Miljánovits György,
Nyikos István, Venczel Zita képviselők
Szörfi István jegyző,
Mihályfi Gábor aljegyző,
Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását:

Tóth Dezső polgármester, Szabó Attila, Mohai Istvánné, Nagy
József Ödön, dr. Óvári László képviselők

Nem jelezte távolmaradását:

Gál Balázs képviselő

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fő. Az ülést 15.40 órakor
megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nyikos István és Bíró Attila képviselőket, a
jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. Ismerteti, hogy az OKS 2008. június 17-i ülésén a
bizottság felvetette, hogy szakértő alkalmazását tartaná szükségesnek a korábbi iskolagimnázium integrációjáról szóló határozat végrehajtásához. A bizottság kérte összehívni a
testületet, és megtárgyalni az intézmények átszervezésével kapcsolatos kérdést. Módosító
javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
N a p i r e n d:
Nyílt ülés
1.

Intézményátszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

1. Intézményátszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
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Gebula Béla Ákos OKS elnöke ismerteti jelen jegyzőkönyv melléklete szerinti előterjesztését.
Kiegészítésként elmondja, hogy mindkettő intézménynél június 30. napjával lejárnak az
intézményvezetői megbízások, ezért új intézményvezetők megbízása szükséges, hogy ezzel
is tehermentesítsék a mostani vezetőket. Elmondja továbbá, hogy a kistérségi közoktatási
referens szakmai véleménye alapján a bizottság úgy foglalt állást, hogy versenytársnak
javasolja az integrált intézményt, mely döntés meghatározza az egész rendszer struktúráját,
szakfeladatait. Az eddigi emelt szintű nyelvi és testnevelési óraszámokat nem javasolja
csökkenteni, mert ez esetleg a tanulói létszámok csökkenését eredményezné, ezzel pedig a
fenntartási költségeket emelné. A művészetoktatás megszűnik, mert már így sem felel meg
az intézmény a törvényi előírásoknak. Ismerteti a közoktatási szakértő megbízására irányuló
határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A határozati javaslatban az
engedély száma került feltüntetésre. Sipos Antal úrral, a székesfehérvári Teleki Blanka
Gimnázium vezetőjével megtörtént az egyeztetés, ő tudja a leggyorsabban elkészíteni a
jelentést és a bizottság véleménye szerint szakmailag maximálisan kompetens.
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester - hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2008 (VI. 18.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a létrehozandó többcélú közoktatási
intézménye optimális csoportszámainak illetve alkalmazotti
létszámának
meghatározására
felkéri
Sipos
Imre
(Székesfehérvár, Ifjúság út 33. eng.sz.: 0094270 02 ) közoktatási
szakértőt bruttó 100.000 Ft megbízási díjért. A megbízási díjat a
Képviselő-testület a működési hitel terhére biztosítja.
A vizsgálat célja:



a létrehozandó intézmény szervezeti, vezetési
struktúrájának meghatározása
az intézmény optimális csoportszámainak illetve
alkalmazotti létszámának meghatározása

A vizsgálat lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam:
2008. június 19-től 2008. július 4-ig
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tóth Dezső polgármester
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Gebula Béla Ákos OKS elnöke ismerteti az összevont intézmény feladatellátás tekintetében
történő meghatározására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatot.
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester - hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.
A Képviselő-testület 7igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2008 (VI. 18.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Török Bálint Általános Iskola és Bocsor
István Gimnázium összevonásával létrehozandó többcélú
közoktatási
intézményét
Enying
város
közoktatási
feladatellátása tekintetében versenytársnak szánja, és ennek
érdekében az emelt óraszámú nyelv és testnevelés tantárgyak
oktatási feltételeit – az elfogadott helyi tantervnek megfelelően
– a 2008/2009. tanévben is biztosítja.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tóth Dezső polgármester

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – az ülést 15.48
órakor bezárja.
Enying, 2008. június 24.

Dr. Lelkes Ákos
alpolgármester

Nyikos István
hitelesítő

Szörfi István
jegyző

Bíró Attila Károly
hitelesítő

