
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 31-én 10 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Krokavecz László alpolgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Veresné 
Nagy Margit önkormányzati képviselık. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr Barta Zsuzsanna, Király Lászlóné, Pádár Lászlóné. – 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen  jegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. – 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 4 fı van jelen, 3 fı bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Pádár Lászlóné 
elfoglaltsága miatt ı vezeti a Képviselı-testület ülését.  
Az ülést telefonon hívta össze a napirend sürgıssége és fontossága miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirendi pont megtárgyalását: 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére a Szent István út 39. 
szám alatti, II. számú tanügyi épület használatáról szóló határozat hatályon kívül helyezésérıl. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  152 /2012.(VIII.31.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. augusztus 31-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Krokavecz László  alpolgármester 
 napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1. n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére a Szent István út 
39. szám alatti, II. számú tanügyi épület használatáról szóló határozat hatályon kívül 
helyezésérıl 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Képviselı-testület augusztus 29-i ülésén döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı, Szent István út 39. szám alatti, II. számú tanügyi épület 
használatát nem engedélyezi az iskolának a 2012/2013-as tanévben, az osztályok számának 
csökkenése miatt. Az intézmény vezetıje azzal a kéréssel fordult hozzá, mint 
alpolgármesterhez, - mivel szeptember 1-tıl nem tudják az iskola épületeiben az elméleti 
oktatást biztosítani - ezért a II. számú tanügyi épület emeleti részét szeretnék igénybe venni az 
elméleti órák megtartásához. Valóban 19-re csökkent az osztályok száma, de magas, 40 fı 
körüli osztályok vannak, amelyekben a közismereti tárgyak oktatása megoldható, de a 
szakmai órák megtartását csak csoportbontással tudják biztosítani. Ezek alapján ı 
személyesen is indokoltnak látja a II. számú tanügyi épület átadását az intézmény részére a 
2012/2013-as tanévben. Nem szerencsés sem szakmai, sem egyéb szempontból, hogy ingázni 
kell a tanulóknak és a pedagógusoknak a szünetek alatt, de mivel a fent ismertetett helyzet 
alakult ki, az iskola vezetése kéri a Képviselı-testületet, hogy az elmondottak alapján 
biztosítsa az oktatás feltételeit a II. számú tanügyi épület emeletén. Kéri errıl határozatban 
döntsenek, és helyezzék hatályon kívül az augusztus 29-én meghozott határozatot. Javasolja,  
hogy az iskola vezetése folyamatosan kísérje figyelemmel az osztálylétszámokat, hogy az 
iskola épületeiben megoldható-e az elméleti oktatás. 
Kéri a Képviselı-testület tagjainak véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: látják a problémát, amelyet meg kell oldani. Annyi megjegyzése van, 
hogy az augusztus 29-i ülésen, amikor döntöttek ebben a kérdésben, igazgató úr úgy 
nyilatkozott, hogy meg lehet oldani az oktatást az iskola épületeiben. Úgy gondolja, hogy 
mint az intézmény vezetıje meggondolatlan, átgondolatlan nyilatkozatot tett ebben az 
esetben. Az a kérése, hogy a jövıben a hirtelen döntésektıl tartózkodjanak. Leszögezte, hogy 
a Képviselı-testület augusztus 29-én annak alapján döntött, amit igazgató úr nyilatkozott. A 
polgármester asszony által elıterjesztett javaslat alapján nyilatkozott úgy igazgató úr, hogy 
meg tudják oldani az oktatást az iskola épületeiben. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Képviselı-testület augusztus 29-én döntött a kérdésben igazgató úr 
nyilatkozata alapján. Az a kérése, hogy a Képviselı-testület ne hozzon felelıtlen döntéseket. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ hozzátette, hogy ebben a kérdésben egyeztetett polgármester 
asszonnyal, és ı javasolta, hogy rendkívüli ülésen döntsenek a kérdésben. 
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VERESSNÉ NAGY MARGIT: szeretné megvédeni igazgató úr „becsületét”. Személyesen 
részt vesz a tanévet elıkészítı munkákban. Nagyon nehéz volt a tanév beindítása, az állandó 
változások, a csökkenı gyereklétszám, illetve a szakember hiány és a csökkenı túlórák miatt. 
Számításai szerint legalább 26 osztályteremre lenne szükség, a csoportbontások miatt. Az 
intézmény vezetése megpróbálta a Képviselı-testület döntését végrehajtani, de nem sikerült 
az iskola épületeiben megoldani az elméleti oktatást, azért kérnek segítséget, hogy el tudják 
kezdeni a tanévet.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: a mai napon háromféle döntést hozhat a testület. Amennyiben a 
II. számú tanügyi épületet érintı bármilyen határozat születik, hatályon kívül kell helyezni az 
augusztus 29-én meghozott 140/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozatot. Amennyiben a testület 
nem helyezi hatályon kívül az elızı határozatot, hanem új döntést hoz, abban kell 
meghatározni az osztályok elhelyezését. Harmadik variáció pedig, hogy nem születik 
érvényes döntés az osztályok elhelyezését illetıen. Ha a Képviselı-testület egy tanévre 
engedélyezi a csoportok elhelyezését, tanév közben azon nem lehet változtatni. Várta volna, 
hogy igazgató úr részt vesz a testületi ülésen, és személyesen tájékoztatja a Képviselı-
testületet a kialakult helyzetrıl. Nem érti, hogy igazgató úr miért a  tegnapi napon mérte fel a 
helyiségeket, holott egy hónappal ezelıtt már tárgyaltak a kérdésrıl, és ı közölte, hogy nem 
tart igényt a II. számú tanügyi épületre. Véleménye szerint nagyon gazdaságtalan és költséges 
lenne az épületben két csoport elhelyezése. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  az elızı években a Mővelıdési Ház emeleti részén voltak elhelyezve 
osztályok, amelyet most is javasol elfogadásra. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a fenntartó dönthet bárhogy ebben a kérdésben, de úgy gondolja, 
hogy nem hoznának méltányos döntést ilyen formában. Ez egy kényszerhelyzet, és 
amennyiben lehetıségük lesz rá, az iskola épületeiben kívánják megoldani az oktatást. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: felvetette, hogy az Általános Iskola irányába is próbáljanak 
lehetıséget keresni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: igazgató úr tárgyalt az iskola vezetésével, de úgy nyilatkoztak, 
hogy nem tudnak osztálytermet biztosítani. 
 
BÍRÓ CSABA: az iskola tanulói létszámának emelkedése esetén az önkormányzat 
gondoskodni fog az osztályok elhelyezésérıl, de ahhoz nem kell felülírni a testület elızı 
döntését. Október hónapban fog kiderülni a tényleges létszám, mert addig folyamatosan 
változik. Július végén a normatíva felméréskor az intézmény tekintélyes mértékő normatív 
támogatásról mondott le a létszámok miatt.  
 
CSATÁRI LAJOS: mindannyian arra törekednek, hogy legyen döntés a kérdésben. Fenntartja 
azt, hogy kicsit nevetséges, hogy a két nappal meghozott határozattal szemben teljesen 
máshogy döntsenek. Úgy gondolja, hogy a Képviselı-testület ezzel kicsit komolytanná válik. 
Itt nem igazgató úr becsületérıl van szó, hanem a szakmai elıkészítı munkát hiányolja, ami 
teljesen jogosan elvárható lenne az intézmény részérıl. Amennyiben igazgató úr augusztus 
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 29-én idıt kért volna, akkor szeptember 1-ig tudott volna még a testület szakmailag helyesen 
és megalapozottan dönteni. Megismételte, hogy az intézmény szakmai vezetése egyértelmően 
felelıs ezért, és változatlanul  az a véleménye, hogy az elızı döntésen ne változtassanak. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  csatlakozik az elızı véleményhez abban, hogy nem szabad visszavonni 
a Képviselı-testület elızı határozatát. Alternatív megoldásokban kellene gondolkozni. Olyan 
döntést javasol meghozni, hogy amennyiben realizálódik az iskola létszáma, annak 
függvényében az önkormányzat biztosítani fogja a tanulók elhelyezését. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: valamilyen döntést mindenképpen kell hozni, mert szeptember 3-án 
el kell kezdeni a tanítást. Az iskola érdeke is az, hogy ne legyen oktatás a II. számú tanügyi 
épületben, de sajnos máshogy nem tudják megoldani. 
 
CSATÁRI LAJOS továbbra is azt javasolja, hogy ne vonja vissza a testület korábbi 
határozatát, és a Mővelıdés Ház biztosítson helyet az osztályoknak. Ebben nem az 
intézményvezetı, hanem a  Képviselı-testület dönt.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: megismételte, hogy polgármester asszonynak felvetette a 
problémát, ı javasolta a rendkívüli testületi ülés összehívását.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: az alpolgármester úr kérésére tette meg ezt polgármester 
asszony. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az iskolának is költséges ez a fajta megoldás, ki kell járni az iskola 
épületébıl, és vannak fegyelmezési problémák is. Nagyon sok település örülne, hogy olyan 
probléma van, hogy annyi gyerek jár az iskolába, hogy gondot okoz az elhelyezésük. Az 
oktatás feltételeit az önkormányzatnak kell biztosítani, és  szeptember 1-e elıtt két nappal 
nem lát más megoldást, csak a II. számú tanügyi épület emeleti részének biztosítását. 
 
CSATÁRI LAJOS: azt kérdezte, hogy mi az igazi probléma a Mővelıdés Házzal, amely miatt 
ott nem tudják megoldani az oktatást? 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az intézményvezetık egyeztettek, és a Mővelıdési Ház igazgatója 
úgy nyilatkozott, hogy nem tudják megoldani az intézményben az oktatást.  
 
CSATÁRI LAJOS: nem az intézményvezetık döntenek a kérdésben, hanem a Képviselı-
testület döntését kell végrehajtaniuk. Megismételte kérdését, hogy mi az alapvetı probléma, 
amely miatt most nem lehet megoldani a Mővelıdési Házban az oktatást, mivel már korábban 
is megoldották.  A Képviselı-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetık 
irányában.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az intézményvezetı helyett nem tud nyilatkozni. 
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BAKTAI KÁLMÁN:  azt gondolja, hogy a Mővelıdési Ház igazgatója sok egyéb más dolgot 
sem tud biztosítani, ıt is érdekli, hogy miért nem tudja megoldani az épület emeleti részének 
biztosítását. 
 
BÍRÓ CSABA: amikor a Mővelıdési Ház termeit használta a szakiskola, akkor jóval nagyobb 
volt a gyereklétszám.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért abban, hogy igazgató úr nem volt határozott ebben a 
kérdésben. Azt gondolja, hogy az idı rövidsége miatt  most mindenképpen döntenie kell a 
testületnek. Véleménye szerint az iskola maradéktalanul végrehajtotta azokat a takarékossági 
intézkedéseket, amelyeket a Képviselı-testület meghatározott a költségcsökkentés érdekében. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy olyan döntést hozzon, hogy el tudják kezdeni a tanévet. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: valószínősíthetı, hogy 2013. január 1-tıl a Vidékfejlesztési 
Minisztérium fenntartásába kerül az intézmény.  
 
CSATÁRI LAJOS: hangsúlyozta, hogy szeretné, ha döntést hoznának, de nem érti az 
intézményvezetık hozzáállását, ezért továbbra is fenntartásai vannak a döntést illetıen. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 3 fı támogató szavazatával, 1 
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 153/2012.(VIII.31.) Kt. számú határozat 
a 140/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete ügy döntött, hogy 
 hatályon kívül helyezi a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
 részére a Szent István út 39. szám alatti, II. számú tanügyi épület használatáról 
 szóló 140/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozatát. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 3 fı támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 154/2012.(VIII.31.) Kt. számú határozata 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére a Szent István út 
39. szám alatti, II. számú tanügyi épület biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
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 hogy a 2012/2013-as tanévben a Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
 és Kollégium részére a Szent István út 39. szám alatti II. számú tanügyi épület 
 emeleti részét oktatás céljára biztosítja. 
  
 
 Errıl 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, 
                          Kenderes, Szent István út 56. 
                     2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     4./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 11 óra 12 perckor 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Krokavecz László:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   alpolgármester       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 31-én 10 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. augusztus 31-i 
ülése napirendjének elfogadásáról       152/2012. 
 
1./ A 140/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezésérıl 153/2012. 
 
     A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére a  
      Szent István út 39. szám alatti, II. számú tanügyi épület biztosításáról  154/2012. 
 
 
 
 
 
  
 


