JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 17-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó,
Mucsi András, Rácz Attila képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Durkó Albert MPE Országos Cigánymisszió misszióvezető
Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója
Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Balog Krisztián Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Uhrin Anna jogász
Hidi József önkormányzati tanácsadó
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Sápi András oktatási referens
Az ülés kezdésének időpontja:
Igazoltan távolmaradt:

14.00 h

Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Pataki István
képviselők

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a
képviselők többsége, 8 képviselő jelen van.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását. Mivel ezzel kapcsolatban
kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2012. (VIII. 17.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. augusztus 17-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Közoktatási megállapodások módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Közoktatási megállapodások módosítása

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirendi pont tárgyalásához megjelent Durkó Albert
urat, az MPE Országos Cigánymisszió vezetőjét. A rendkívüli ülés összehívásának indoklását
az előterjesztés tartalmazza. Azóta történtek pozitív fejlemények, amelyek szerint szinte 100%os biztonsággal a megállapodás aláírásra kerül, és az iskola átadása, működtetésének pénzügyi
háttere biztosítottnak látszik, az egyház meg fogja kapni a kiegészítő normatívát.
Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele. Mivel kérdés, észrevétel nincs, megkéri a
Misszióvezető Urat, hogy ismertesse a képviselő-testület előtt is, amit a Pénzügyi Bizottság
ülésén is már elmondott, hogy mik azok a fejlemények, amelyek az utóbbi napokban történtek.
DURKÓ ALBERT MPE OCM misszióvezető: Tájékoztatásul előadja, hogy a mai napon kapta
meg a Kormányhivataltól az engedélyt az egyoldalú nyilatkozattétel engedélyezéséhez, ami
alapján az egyoldalú nyilatkozattételt megteszi. Továbbá az egyházelnökük a mai napon
személyesen egyeztetett Balog Zoltán miniszter úrral, és ez alapján a megállapodásuk is
aláírásra kerül, elő van készítve. Így minden lehetőségük adott arra, hogy szeptember 1-jével
az eredeti menetrend szerinti megállapodásnak megfelelően tudják az iskolát és az óvodát
elindítani és működtetni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az iskola és óvoda átadásának
folyamata megkezdődött, úgy mint az épületek, eszközök, leltár, munkaügyek, szerződések
megkötése, stb. Az egyoldalú nyilatkozattétel elhúzódása tehát nem hátráltatja a tanév
indítását, annak feltételei az új fenntartó rendelkezésére fognak állni, a diákság és a kollegák
semmi hátrányt nem fognak szenvedni. Augusztus 31-ig rendeződni fog a pénzügyi háttér
biztosítása a mai, illetve majd az augusztus 30-i képviselő-testületi döntéssel.
Mivel több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2012. (VIII. 17.) határozata:
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 168/2012. (V. 24.) sz. határozata a)
pontjával a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
egységes Pedagógiai szakszolgálat Székhelyintézményének a Reményhír Nevelési, Oktatási
és Képzési Intézmény (névváltozás után: Reményhír Intézményfenntartó Központ)
fenntartásba adásáról szóló közoktatási megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) az
alábbiak szerint módosítja:
1. A megállapodás 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép:
„Amennyiben az Átvevő, mint egyházi jogi személy a Magyar Pünkösdi Egyház és
a Magyar Köztársaság Kormánya között megkötendő megállapodás alapján arra
jogosulttá válik, egyoldalú nyilatkozatot tesz, amelyben vállalja az önkormányzati
oktatási feladatellátásban való közreműködést.”
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2. A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:
„Az Átvevő vállalja, hogy a 3. pont szerinti jogosultság megszerzését követően
haladéktalanul benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a Kormány általános hatáskörű
területi államigazgatási szervéhez a közoktatásról szóló törvény 118.§. (9)
bekezdése szerint. Ameddig az Átvevő a fenti jogosultságot nem szerzi meg, és a
közoktatási megállapodást nem mondja fel, addig az Átvevő vállalja, hogy a jelen
megállapodás 25) a) pontjában jelzett egyházi kiegészítő normatíva összegét az
Önkormányzat részére megtéríti, melynek részleteiről, pénzügyi biztosítékairól a
Felek külön megállapodást kötnek.. ”
II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 168/2012. (V.24.) sz. határozata d)
pontjával a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodájának a Reményhír Nevelési,
Oktatási és Képzési Intézmény (névváltozás után: Reményhír Intézményfenntartó Központ)
fenntartásba adásáról szóló közoktatási megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) az
alábbiak szerint módosítja:
1. A megállapodás 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:
„Amennyiben az Átvevő, mint egyházi jogi személy a Magyar Pünkösdi Egyház és
a Magyar Köztársaság Kormánya között megkötendő megállapodás alapján arra
jogosulttá válik, egyoldalú nyilatkozatot tesz, amelyben vállalja az önkormányzati
oktatási feladatellátásban való közreműködést.”
2. A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:

III.

„Az Átvevő vállalja, hogy a 2. pont szerinti jogosultság megszerzését követően
haladéktalanul benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a Kormány általános hatáskörű
területi államigazgatási szervéhez a közoktatásról szóló törvény 118.§. (9)
bekezdése szerint. Ameddig az Átvevő a fenti jogosultságot nem szerzi meg, és a
közoktatási megállapodást nem mondja fel, addig az Átvevő vállalja, hogy a jelen
megállapodás 24) a) pontjában jelzett egyházi kiegészítő normatíva összegét az
Önkormányzat részére megtéríti, melynek részleteiről, pénzügyi biztosítékairól a
Felek külön megállapodást kötnek.”
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy az I. 2. és II. 2. pontban szereplő külön megállapodásokat megkösse.

Határidő:

intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. augusztus 31.

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megadja a szót Rácz Attila képviselőnek, aki szólásra
jelentkezett.
RÁCZ ATTILA képviselő: A Piac tér 1. szám alatti tömbbizalmi kereste meg azzal, hogy az
épület körüli, önkormányzati tulajdonban lévő csapadékelvezető csatorna el van dugulva, és a
régi művelődési ház felől ide folyik be a csapadékvíz rendszeresen. Mivel rövidesen várható
az esős időszak, kéri, hogy az önkormányzat tisztíttassa ki ezt a csatornát.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatja a képviselőt, hogy rendkívüli ülésen nincs mód
interpellációra, de meghallgatták a kérést, és intézkedni fognak a probléma megoldására.
Mindenkit szeretettel várnak az Augusztus 20-i ünnepségre, és természetesen majd a
Madzagfalvi Napok rendezvényeire.
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni mindenkinek a megjelenést, a munkát, a
képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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