JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 16-án
15.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Basa Zoltán
Kondek Zsolt
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István
Rákócziné Lózs Csilla
Tarsoly Imre

Igazoltan volt távol:
Köves Gábor Nándorné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Kovács Éva
aljegyző
Komendáné Nagy Márta
Kovács János
Pappné Dr. Forgács Edit
Polonkai Zoltánné
Ványi Lászlóné

hatósági irodavezető
a Hatvani Szent István Általános Iskola igazgatója
a Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója
a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója
a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igazgatója

Katona Béla
Lukács László

gondnok, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda

* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 10
képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel
szavazzon!
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
855/2016. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 16-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés
köznevelési
véleményezéséről

intézmények

intézményvezetői

kinevezésének

Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNYVEZETŐI
KINEVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Kovács János, Pappné Dr. Forgács Edit, Polonkai Zoltánné és Ványi Lászlóné nyilatkozatukban
hozzájárultak ahhoz, hogy a képviselő-testület az előterjesztést a nyílt ülésén tárgyalja.
(A nyilatkozatok írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Négy esetben fogunk dönteni, négy határozati javaslatunk van, ezekről külön-külön fogunk
szavazni. Mind a négy iskola igazgatójának köszönöm a munkáját. Úgy gondolom, hogy
minden intézményben az elért eredmények önmagukért beszélnek.
Papp István képviselő
Személyes érintettséget jelentek be az első határozati javaslatot illetően, ennél nem kívánok
szavazni.
Palik Józsefné képviselő
Jól gondolom, hogy azt támogatjuk, hogy élve a jogszabály nyújtotta lehetőséggel, egy
alkalommal pályáztatás nélküli hosszabbítással kerüljenek a jelenlegi intézményvezetők ismét
kinevezésre? Ezt támogatom, csak azt szeretném kérni, hogy úgy legyen a határozati javaslat
megfogalmazva, hogy a „pályáztatás nélkül” legyen kihangsúlyozva, hiszen a törvény adta
lehetőség meg van ehhez. Tudom, hogy most csupán véleményezünk, de jó lenne ezt
beletenni, mert ez megerősítés lenne az önkormányzat részéről.
Horváth Richárd polgármester
A mi véleményezésünk gyakorlatilag csak egy véleményezés, a jogszabály nem veszi azt
figyelembe, hogy mi itt hogyan döntünk. A KLIK megkérte tőlünk, és mi ennek alapján fogunk
dönteni.
Palik Józsefné képviselő
Fontos lenne, hogy szeretnénk, ha a négy igazgató – akiknek elégedettek vagyunk a
munkájával –, pályáztatás nélkül kapná meg a kinevezést.

3

Horváth Richárd polgármester
Kérte, hogy aki Palik Józsefné képviselő módosító indítványát támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Palik Józsefné képviselő módosító indítványát.

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
856/2016. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakgimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) intézményvezetői kinevezése
vonatkozásában támogatja Pappné Dr. Forgács Edit PhD. pályáztatás nélküli vezetői
kinevezését.
Határidő
Felelős

: 2016. november 18. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(Papp István képviselő személyes érintettség miatt nem szavazott.)

Horváth Richárd polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
857/2016. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) intézményvezetői kinevezése vonatkozásában
támogatja Polonkai Zoltánné pályáztatás nélküli vezetői kinevezését.
Határidő
Felelős

: 2016. november 18. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
858/2016. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) intézményvezetői kinevezése
vonatkozásában támogatja Kovács János pályáztatás nélküli vezetői kinevezését.
Határidő
Felelős

: 2016. november 18. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Kérte, hogy aki a negyedik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
859/2016. (XI. 16.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) intézményvezetői kinevezése
vonatkozásában támogatja Ványi Lászlóné pályáztatás nélküli vezetői kinevezését.
Határidő
Felelős

: 2016. november 18. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Úgy gondolom, hogy egyértelmű döntés volt minden esetben. Őszintén remélem, hogy a
megkezdett munka minden intézményben folytatódni fog, és az a fejlődés, amely eddig
jellemezte mind a négy intézményt, az a jövőben sem fog megtörni, és mindenki
felelősségteljes döntést fog hozni.
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

