JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 9.30
órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő,
Szabadság út 1. alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármesterek, Fábián Béla, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Spaits
Miklós, Székely Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Garamszegi Sándor képviselő
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint
1.

Döntés a Gyömrői székhelyű, KLIK fenntartású nevelési – oktatási intézményekben
létrehozandó intézményi tanácsokba tag delegálásáról.

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1. napirendhez:
Döntés a Gyömrői székhelyű, KLIK fenntartású nevelési – oktatási intézményekben
létrehozandó intézményi tanácsokba tag delegálásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A kérdése az lenne, hogy határozott vagy határozatlan idejű
kinevezésről lenne szó?
Volcz Zoltánné irodavezető: A Köznevelési törvény határozza meg az intézményi tanács
létrehozását, de a jogszabály nem írja le pontosan, hogy határozott vagy határozatlan idejű
kinevezésről van szó. Véleménye szerint azonban a kinevezés határozatlan időre szól, nyilván
a visszavonás lehetőségével. Az előterjesztésben szereplő idézet szerint először egy feltételes

lehetőségként fogalmazódott meg az intézményi tanács létrehozása, de nagyon komoly
feladatot rendelt hozzá a jogalkotó. Ő fogja értékelni az igazgató munkáját.
Gáspár Krisztián képviselő: Az önkormányzat helyett?
Volcz Zoltánné irodavezető: Nem, hiszen az önkormányzat nem fenntartója az intézménynek,
így szakmai ellenőrzési jogköre nincs. Az önkormányzat véleményt nyilváníthat, ha felkérik.
Gáspár Krisztián képviselő: Csak azért kérdezi, mert legutoljára is véleményezték az
intézményvezető kinevezését.
Spaits Miklós képviselő: És, vagy elfogadják, vagy sem. Nincsenek az önkormányzat
véleményéhez kötve.
Gáspár Krisztián képviselő: Akkor most ezt a funkciót veszi át az intézményi tanács?
Volcz Zoltánné irodavezető: Nem, mert az önkormányzat kizárólag véleményezési funkciója
van, a tanács tagjai szakmai szempontból véleményeznek. A legutolsó jogszabály módosítás,
ami valamikor szeptember 1-jén jelent meg, mely szerint október 15-ig az intézményi
tanácsba delegált tagokat meg kell választani. Ezután kaptak egy emailt a KLIK-ből, hogy egy
kicsit még várjanak, mert nem tisztázódott a feladat teljesen. Majd a múlt hétvégén felhívta a
KLIK igazgatója, hogy mégis azonnal kellene a delegált tagok neve.
Gáspár Krisztián képviselő: Tehát itt most két kérdés van. Egyrészt, hogy marad az
önkormányzat által delegált és a lakossági intézményi tanács felállása, vagy az egyház is
delegálhat tagokat?
Volcz Zoltánné irodavezető: A jogszabály szövege szerint az egyik kötelező a másik a
választható.
Gáspár Krisztián képviselő: Gyömrőn hány egyház van?
Gyenes Levente polgármester: 12.
Gáspár Krisztián képviselő: Ezek mind hivatalos, történelmi egyházak? Nem tudja ezt
elképzelni.
Volcz Zoltánné irodavezető: Még annyit szeretne elmondani, hogy mind a három delegált
taggal leegyeztette, és vállalták a tagságot.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni a hozzászólást. Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki
a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású
Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában
létrehozandó intézményi tanácsba tagként
Garamszegi Sándor
képviselőt delegálja.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.
221/2013. (X.16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású
Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában
létrehozandó intézményi tanácsba tagként
Garamszegi Sándor
képviselőt delegálja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású a
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
létrehozandó intézményi tanácsba tagként
Tölli László
képviselőt delegálja.
Felelős: polgármester
Hat.idő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.
222/2013. (X.16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású a
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
létrehozandó intézményi tanácsba tagként
Tölli László
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képviselőt delegálja.
Felelős: polgármester
Hat.idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású
Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
létrehozandó intézményi tanácsba tagként
Székely Attila
képviselőt delegálja.
Felelős: polgármester
Hat.idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.
223/2013. (X.16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású
Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
létrehozandó intézményi tanácsba tagként
Székely Attila
képviselőt delegálja.
Felelős: polgármester
Hat.idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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