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JEGYZoKÖNYv
Készült: Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő_testiiletének Humán Eľőfoľľás Bizottsága
2013. áprĺlĺs 24_én (szeľdán), 15.00 óľai kezdett ęl taÍtott soron következő, önĺilló, nyilvĺinos i\éséről.
Az ülés helye: Kisújszállás Váľosháza 3l-es terem (GaáI Kálmán teľem)
Jelen vannak:
Hulnán Eľőfoľľás Bizottsáe: Tuka Antal bizottsági elnök, Demeteľ Jánosné, Dľ' MalatinszĘ Alldľás,
Gönczi Káľoly, Nagy Lajosné, Dr' Vincze Sándor, Szabó Tamás, Szélrási László - bizottsági tag;

Kecze Isfván polgáľmesteľ, Tatár Zoltán alpolgármesĺeľ, Dľ. Vaľga Zso\t jegyző, Finta oľsolya
igazgatási osztáIyvezető, Kocsisné Monoki Julianna Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok
OszÍáIyźnak vezetője;

Kovács Zsolt a JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi KöZpont Kaľcagi Kiľendeltségétól,Nagy
Lajos az Arany János RefoImátus Altalános Iskola igazgatója, Zaharán-Lapikás Réka PRkommun ikációs ü gy intéző,
Paľdi Eľika jegyzőkölryvvezető;

Tuka Antal: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, lrogy a bizottságból jelen van 8 fó (88,89%_os a ľészvétel).Janó Lajos bizottsági tag
előľe bejelentette távolmaradását.

MegálIapítja, lrogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja'
Bejelenti, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Pardi Erika igykezelő vezetí.
Az új SzMSzłlek megfelelően a bizottságí ülésľől készülő j e gyzókonyvet a bizottsági elnökön felül
egy bizottsági tagnak kell aláírnia' Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvét Szabó Tamás bizottsági
Íag írja a\á, További javaslat hiányában szavazásra bocsátja Szabó Tamás jegyzokötlyv-hitelesíto
személyének elfogadását.

Kisĺljszállás Város Önkormányzata Képviselőłestületének Humán Eľőfoľľás Bizottsága egyhangú
szavazással, 8 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és a következő határozatothozza:
43/Ż013(Iv ' 24.) számú (řf) bizottsági hĺtározata
KisújszáIlás Város onkoľmányzati Képviselő-testületének Humán Eľőfoľrás Bizottsága 20ĺ3.
április 24-ei soron következő, önálló, nyilvános iilésénekjegyzőkłinyv-hitelesítője személyéľől
KisújszálIás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-testületének Humán Ertjforrás Bizottsága a 2013. ápľilis
24-ei soron kcivetkező önálló ülése jegyzőkönyvének hítelesítésreaz ülést levezető elrrök mellett
Szabó Tamás képviselő bizottsági tagotjelöli ki.

Végľehajtásértfelelős: Tuka Antal bizottsági elnök
Hatáľidő: 2013. áprilÍs 24.
Erľől értesül:
1. Kisújszállás Város Önkoľmányzati KépviselőłestületénekHumán Eľőfoľľás Bizottsága
2.

Dr ' Y arga Zsolt

jegyző

Tuka Antal: Ezek után javaslatot tesz a meghívó szeľinti napirend elfogadásáľa.
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Dľ, Vaľga Zsolt: Tájékoztatj a a bízottságot' hogy az országgyiĺlés a tegnapi naporr elfogadott egy
olyan törvérly-módosítást, amely alapján a költségvetési koncepciót október 31-ig kell megÍáľgyalni.
javasolja a napiľendľől töĺténő Ievételét,és októberben térjenek vissza ľá.
az EDTR pľogľambaIr készült, így ha az
Tájékoztat1a a bizottságot továbbá, hogy az ülés elĺjkészítése
az
e :miaÍÍ van, de igyekeznek teljesen
elóte{esztésekben színvorialbeli visszaesést észlęlrrek
tökéIetesíteni a rendszeľt' Az épító kritikát szívesen veszi.
Ezek alapj

án

Tuka Antal: Megköszöni

ajavaslatot, amelynek elfogad ását szavazásra bocsátja.

Kisújszállás Város Önkonĺányzata Képviselő-testületének Humán Erőfoľľás Bĺzottsága egyhangú
szavazással, 8 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és a következő batározatothozza:

44lŻ0l3'(|v. 24.) számrĺ QT) bizottsági hatźrozata
Kĺsrijszállás Váľos Onkoľmányzati Képvĺselő-testĺileténekHumán Erőforľás Bizottsága 2013.
ápľilis 24-ei soľon következő, önálló, nyilvános üléséneknapiľendjének módosításáľól
Kisújszállás Váľos Önkoľmányzati Képviseletének Humán Erőforrás Bizottsága a meghívóban
szereplő 2. napiľendi pontját nem Íárgyalja meg, a Ż014' évi költségvetési koncepció elfogadásáľól
szóló eloteľjesztést leveszi napirendjéről.

Végľehajtáséľtfelelős: Tuka Antal bizottsági elnłik
Határidő: 2013. ápľilis 24'
Erľől éľtesül:
1. Kisújszállás Váľos Önkoľmányzati KépviselőłestületénekHumán Erőforľás BizoĹtsága
2 . Dľ . Y arga ZsoIÍ jegyző
3. napiľendhez meglrívottak

Tuka Ántal: Az elfogadott módosítás ťrgyelembevételével szavazásra bocsáda

a napiĺend elfogadását

egyben.

Kisújszállás Váľos Önkormányzata Képviselółestületének Humán Erőfoľľás Bizottsága egyhangú
szavazással, 8 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és a következő hatfuozaÍot hozza:
45/Ż013,(Iv, 24') számú (tI) bizottsági h^t^Íoz^tĺ
Kisújszállás Váľos Önkormányzati Képviselő-testĺiletének Humán Erőforľás Bizottsága 2013.
ápľilis 24-ei soron következő, önálló, nyilvános és záľt ülésének napiľendjéről

Kisrijszállás Váľos Önkormányzati KépviselőłestületénekHumán Erőforľás Bizottsága a 20l3' ápľilis
24_ei soron következő, önáIIő' nyilvános és záÉ üléséneknapirendjét a következők szerint fogadja el:

Naniľend a nvilvános ülésre:

l. Tájékoztató a város foglalkoztatási helyzetéről és a munkanélküliek ellátásának lehetĺiségeiľól
Előterjesztó: Kecze István polgáľmesteľ

Meghívott: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi KöZpont
Karcagi Kirendeltségének vezetője
Finta oľsolya oszt ályvezetó
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Előterjesztés a kięnelkedő tanulmálryi és spoŕeľedtnérlyeketeléro tanulók és tanáľaik
önkormáIryzati elismeréséról szóló 1'3212012. (ni. 27 ')számű önkoľrnányzati haÍározat

2.

fe1üIvizsgálatáľa
Eloterjesztő: I(ecze István polgánnester
Meghívottak: a heIyi közlrevelési intézmények vezetői és fenntartóik képvise1ői

Napiľend záľt ülésľe:

Előterjesĺésa nyári táborok támogatására beéľkezett pźL|yázatok elbíráIására
Elóterjesztő: Tuka Antal bizottsági elnök
3.

Megliívott: Zaharán-Lapikás Réka PR-kommunikációs

iigyintéZő

4. Előterjesżés a helyi kiadványok támogatásáľa beérkezelt pályázatok elbírálásáľa

ElóterjesŹő: Tuka Antal bizottsági elnök
Meghívott: Zaharán-Lapikás Réka PR-kommunikációs

ügyintézó

Végľehajtáséľtfelelős: Tuka Antal bizottságÍ elnök
Határidő: 2013. április 24.
Eľrol ér1esül:
l. Kisťljszállás Váľos Önkormányzati KépviselołestületénekHumárr Erőforľás Bizottsága
Ż . Dľ ' Y arga Zso|t jegyző
3. napirendhez meghívottak
naniľendi nont:
Tájékoztatő aváľos foglalkoztatási helyzetéľől és a munkanélküliek ellátásának lehetőségeiľől
1.

Tuka Antal: Szóbeli kiegészítésnekad helyt.
Kecze István: TájékoztaÍja a bizottságot, hogy csak foľmálisan ő az e|óterjesztő, így kéľia szóbeli
lehetőség megadását az elóterjesztést készítóknek is.

Tuka Ántal: Ez természetes. KösZönti a JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Karcagi
Kirendeltségének képviseletében érkezett Kovács Zsoltot.
SzóbeIi beajánlásnak ad

helý'

Kiegészítésiszándék hiányában kérdéseknek ad helý'
Kérdésfeltevésiszándék hiányában véleményeket, javaslatokat vár.

Dr. Vĺncze Sándoľ: Ktjszönti a bizottság tagjait|
Éľdeklődésselolvasta a tájékoztató jelentést, hiszen az egyik legfontosabb társadalmi kéľdésekőlvari
szó. Sajnálatosan látható, hogy Kisújszálláson a kép szomorú. Néhány mutató javult, amely a
közfoglalkoztatásnak a szélesedésévelvan összefiiggésben. Arra törekedett, hogy a tájékoztatóban
foglaltakat osszefiiggésbe hozza a lakosság iskolázottságának alakuĺásával, és külörrösen a 4. oldal
aljáll olvashatókkal íoglalkoztam' E szerint a 4 településből álló kistéľségirésznek a donirráns iskolai
végzeĹtségeaz ál]áskeresők körében az alapfogú végzettek köľéb<ĺlkerül ki, és ezzel majđnemegyezik
a középíokú végzettséggel rendelkező álláskeĺesők aránya. Kisújszálláson az utóbbi mutató jóval
nagyobb, 62,1%,. Ez Kisújszállás iskolai végzettségénekösszetételével fugg össze elsősorban azéń,
mert a legnépesebb lakossági rétegeket Kisújszálláson a 8. általános iskolai vagy be nem fejezett
középiskolai végzettséggel, továbbá befejezett szakmunkásképzői, szakiskoIai végzettséggel
rendelkező, valamint a nem befejezett áItalános iskolai végzettségűekalkotják. Máľ jóval szűkebb
réteget tesznek ki az érettségizeltek' még inkább a felsőfokú végzettségűek' Kisújszálláson tehát sok a
szakmunkás képesítésselrendelkező ember, és ez a 90-es évek utáni időszaknak a teľméke arrnyiban'
liogy a 90-es évek elején még a szakmunkások száma _ az akkori népszámlálás szerint 1 700 vo]t,
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amely 200l_re 3 000 fóre növekedett, ugyarrakkor az érettségizeÍtek száma 1 600'ról lrlintegy 2 000'ľe
növekedett' Látható, hogy míg az egyik majdnem két és féIszeresérenövekedett, addig a niásik csak
kétszeľesére. Annak az oktatáspolitikai elvnek a megbomlása, ami a 90-es évek előtti idoszakot
jellenrezte, az eltolódott a szakképzésfelé, ami Kisújszálláson különösen igaz ez' Ettőll nem lelret ezt
elválasztani' Az a kérdés,hogy milyen összetételű a végzeílséga sza|<képzés teľiiletén'Ha lnegfelellle
pontosan az igényeknek, akkor nem lenne ennyi álláskeresó.
A 4. oldalon szó van aľľól, hogy nyilvántartott álláskeresők al'ánya az alapfokú, kcizépfokú, felsófokú
oktatás teltiletén a térségbenés Kisújszálláson' Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez nern egy
szeľencsés bontás, meft ezen felül van egy 4. kategória is, amely az alsó fokú oktatás befejezéséig sem
jut el, ami Kisújszálláson elégjelentős, akik legszeľencsétlenebb a munkaeró pályázatok tekintetében.

Gönczĺ Káľoly: Köszönti

a bizottság

tagjait!

'.

Nagyon fontos rálátni eľľe a teľi'iletľe, hiszen az egyik legfontosabb kérdésa térségben.Udvozölte azt

a

koľmányzati határozatot, hogy LHH-s kistérségeknek kiemelt szerepet szánnak, és ott a
foglalkoztatást erősítik, azt viszont sajnálja, hogy ebbe nem keriĺltek bele. Rerĺélte,lrogy talán
belekeľtilrrek, hiszen az adatok ezttámasztják alá'
Megeľősíti és rávilágít arra, hogy a legelkeserítőbb és a legveszélyesebb az, hogyha a pályakezdo
rnunkanéĺküliek számát nem tudják lecsökkenteni. Az1 látja a különböző közmunkaprogramokon,
hogyha valaki 3-4 éve nem dolgozik, azt ĺagyon nehéz visszayezetni a munka iľárryába, amit
pszichológiai és munkaeľő piaci feĺmérésekis mutatják. At kellene helyezni a súlyt a pályakezdo
rnunkanélküliekre, és azt nulltĺa kellene leredukálni. ott még lehet mit keresni, de egy taltós
rnunkanélküli esetében nagyon nehéz a he|yzet. A pályakezdő munkanéĺküĺiekszámát kell leszorítani
nullára. A közmunkapľogram egy nagyon közbülső doĺog, és nem szabadna itt leragadni' Ezt csak
nagyon rövid ideig lehet csinálni. Át kell vinni ezt szociális szövetkezetek irányába' Teľmeló munkát
kellene végezni ezeknek az embereknek, de sajnos ez most nem így van.

Körvonalazódik szociális szĺivętkezet alakulása, amely ľemélhetőleg kinövi magát' így 15-20
enrbernek a piacra való kihelyezése megvalósulhat. A Kumániában egy nagyméľtéki.ĺlétszámépítés
voĺt, lriszen az 55 fő már nagy létszám' Örül, hogy ez statisztikailag is bekeľül egy ilyen
összefoglalóba. Az anyagbőI ki lehet indulni, lehet belőle építkezni, lehet látni a problémákat, és lehet
láĺli, hogy milyen munkaerő igények vannak a térségben. Fontos az ĺjsszefoglaló anyag, ktiszcini.
Tuka Antal: A tájékoztatóval kapcsolatban ő is néhány gondoĺatot szeretne kiemelni. Megerősíti az
Színvonalas anyag keľült a
e]őtte szólóakat abban, hogy köszöni szépen a tájékoztatő e]készítését'
bizottság, illetve majd a testiilet elé is. Néhány számszeríj adat fontos, többek közott az, hogy 2012-ľól
van szó, a nyilvántartott álláskeľesők aránya a munkavállalói koľúnépességhez viszonyítva közelíli a
l0%o-oÍ' Ez nemcsak a térségre,hanem Kisújszállás városra is igaz. Äz is tény, hogy Kisújszállásotl
köze| ezer fő munkanélküli. A létszám döntő hányada a Ż0 - 35 körüli életkorúakból táplálkozik.
Köszöni a hivatal és minden résztvevő munkáját, mert ebben az évben is elindu]lratott a
közfogIalkoztatás pľogram. A pźiyázatotkészítőknagyon sok munkát végeztek annak éľdekébell,hogy
ez a közfoglalkottatási tevékenység kinyíljon' és a városon belül ennyi fót lehessen a]kalmazni. Közel
l25 + 16 milĺió Ft az, ami a közfoglalkoztatás megszervezésével,lebonyolításával a váľoslioz jcin. Ez
nagyon pozitív dolog. Nagyon sok embernek a megélhetését,a nehéz időszak átvészęIésétsegítheti.
Fontos kiemelni, hogy az alapfokú végzettséggelľendelkezők közijl 35% tölti ki a munkát keľesők
Iétszámát, és középfokú végzettségűek 62Yo-nyian vannak jelen. Az anyagban jól összefoglalva
meglaLálhatő, hogy milyen lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy a munkaerő piacon picit
előiébb lehessen iépni (munkaeľő piaói képzések, átképzések, vtiIalkozóvá välás segítése,TÁMoP-os
pá|yázatok, első munkahely garancia). Reméli, hogy a febľuári adathoz képest a létszánr javuló
tendenciát mutat. Javasolja a tájékoztatő elfogadását'

Szabó Tamás: Kijszönti a bizottság tagjait|
Minden információ elhangzott, de ery dolgot még hangsúlyossá tesz: nagyon komoly veszélyforľás,
hogy a 20-Ż5 éves középfokú végzettségiĺeka legmobilisebbek, de Kisújszálláson pont ez a ľéteg,alni
nem tud elhelyezkedni. Rájuk kifejezetten oda kell firyelni a munkahelyeremtő programok kapcsán.
Ez a ľéÍega legmobilisebb, ők fognak a leghamarabb elmenni, akik nagyon lriányozlrának a váľos
életéből.
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Tuka Antal: Megkĺiszöni az elhangzoĹt véIernényeket'
További véleménynyilvánítási, javaslattételi szándék hiányában szavazásra bocsátja a város
foglalkoztatási llelyzetéró| és a rnunkanélküliek ellátásának lehetoségeiĺől szóló tájékoztató
tudomásuIvételét.

Kisťljszállás Város Önkormányzata Képvisel<i-testületének Humán Erőfoľľás Bizottsága egyhangú
szavazással, 8 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és a következő határozatoÍhozza:
46lŻ013.(Iv. Ż4.) számú (IT) bizottsági hatá,rozata

a váľos foglalkoztatási

helyzetéľől és a munkanélkiiliek eltátásának lehetőségeiľől szóló

tájékoztató tudomásulvétele

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselĺí-testületénekHumán Eľőfoľrás Bizottsága a váľos
foglalkoztatási helyzetéľől és a munkanélküliek ellátásának lehetőségeiről sző|ő tájékoztatőt
előterjesztés szerinti foľmában tudomásulvételre ajánlja a képviselő-testületnek'
Végrehajtásért felelős: Tuka Antal bizottságĺ elnök
Hatáľidő: 2013. ápľilis 30.
Erről értesül:
1. Kisújszállás Váľos Önkormányzati Képviselő{estülete
Ż'

Dr ' Y arga Zso|t

jegyző

A JNSZ Megłei Koľruányhivatal Munkaüg/i Központ Kaľcagi KirendeltségétőI Kovács Zsolt és Finta
oľsolya igazgatási osztályvezető I5'07 óľakor tóvozik az üIésteremből'
2. naniľendi nont:
Előteľjesztés a kiemelkedő tanulmányi és spoľteľedményeketeléľő tanutók és tanáľaik
szólő 13Ż12012. (nL 27.) számú iinkoľmányz^ti határozat
önkoľmányzati elĺsmeľéséľől
felülvizsgáIatáľa

Tuka Antal: Kiegészítési,kérdésfeltevésiszándék hiányában vélelnénynyilvánításľa,javaslattételľe
ad lehetőséget.

Gönczi Károly: Egyetért azzaI az elĺiteľjesztői részben, hogy meg kell fontolni az elismerésben ľészt
vevők köľét az erkölcsi értékcsökkenése miaÍt' Ugy érzi, hogy sok olyan eredmény van, amit nem kelI
ilyen szinten elismerni. Elfogadja a határozati javaslatot' A polgármester döntsön, hogy hály ľésztevőt
és milyen eľedményeket ismeľ el, a többi pedig kerüljön be a Kisbíróba. A rangsoľolás is fontos,
amely - gondolja _ egyforma elbírálás alatt történik. Ha egy iskolában nincs aruiyi eredmény, mint a
másikban, akkoĺ sokkal gyengébb eľedméný nem kell dijazni. Egységes díjazasi rendszert javasol
elfogadni.

Szénási Lászlól Köszönti a bizottságot!
ennek a dolognak, és öľülni kell a
Egyetért Gönczi Káľoly bizottsági taggal, emelni kell aZ éľtékét
nagyon sok jó eľedménynek, de szabályozni szükséges. Dilemmája, hogy milyen verseny, milyen
eľedlnény. Nagyon sok összehasonlíthatatlan verseny eľedményekvannak, de valamilyen támpontot
keľesni kellene' Javasolja, hogy ne legyen olyan, hogy a szakmai értékeazon múlik egy veľsenynek,
hogy hogy hívják. Összehasonlítlrató legyen és ugyanazt az értéketjelenítse meg. Ebben közösen
kellene gondolkodni.
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Tuka Antal: Köszoni a véleményt.
Megadja a szót Nagy Lajosnak, az Arany János Református Általános Iskola igazgatőjának'
Nagy Lajos: Ktjszönti a bizottságot|

Pofuánnester iÍ az előÍe\esztésben kifejtette a két fenntaltóvaĺ töItént egyez\etés lényegét.
Melfogalmazásbeli eltérésľehívja fel a figyelmet, és kéri, hogy az egységes legyen' ,,A Kisbíľóban
_
megjeléntetni az iskolák által javasolt kimagasló teljesíhĺényeketeléft tanulók és tanáraik nevét''
úgy ertették, \logy az egy olyan bővebb lista, amely az elmúlt évben is megjelent' A hatáľozati
jŇaslatban viszont az eddigi szöveg naľadt benne: ,,Az elismerésben részesítetttanulók és
érthetik ligy,
iedagógusok neveit, valamint az eléŕeredményeket az ünnepséget kcivetoen.'' .'. ezt
jelenik
hogy ezt
Javasolja,
meg.
kör
csak
a
szűkebb
köľét,
akkor
ĹogyĹa most sziĺkítettékaz elismer1ek
jelenthet
sem
egyébként
aprőság,
és
Ez
lévó
mondathoz.
a ňóndatot igazítsák az eĺőterjesztés ľészben
gondot, hiszén anyagi áÍdozatot is hajlandóak a fenntartók váIlalni azért, hogy egy bővebb lista
keľüljön a Kisbíróba.
Szénisi Lászlő bizottsági tag hozzászólásálroz kapcsolódva mondja, hogy olyan módon is lehetne ezt a
gondolkodást folýatni, hogy egy olyan adatľa is ľákérdeznek, lrogy az levelezős vagy nem levelezôs
veľseny volt-e, illewe, hogy mekkoľa mezőnyjutott oda.

Tuka Antal: Megerősíti azokat a szándékokat, amelyek aZ előteťesztés magyarźtző ľészébenvagy

a

Az ünnepségen résztvevő pedagógusok szeľint is
ötlet kiváló, fontos és megtańandó és a módosítással

hatfuozati javaslatban megfogalmazásra keľültek.

nagyszeľíĺekezek az eľedmények' Az
kezelhetőbb lesz'

Gönczĺ Káľoly: Igazgatő 'űr felvetéséľeľeagálja, hogy a hatáľozati javaslatában benne van a javaslata.
Számára a 4' pont azÍ jelenti, hogy a ľendezvéIryen résztvevő gyerekek automatikusal] felsorolásľa
keľülnek. Akik nem vesznek részt ezen a rendezvényen, azokľól egyeztętni szükséges, lriszen az
intézmény vezetője le sem adja az alacsonyabb szirrtĺi eređményeket.Az itt elhangzott nevek irrgyen
keľülnek be a Kisbíĺóba, utána pedig megegyezés a\apján' Az utolsó tagmondat arľól szól, hogy
amennyibelr ennél többet kíván megjelentetni, arra van ĺehetőség, de egyeztetlii kell' Ha ez így van,
akkor nem kell módosítani a hatáľozatijavaslaton.
íntézményvezetókkelés a fenntaľtókkal megbeszélték ennek az
előterjesztésnek a lényegét'akkoľ jelezték, hogy az önkormányzatnak van egy olyan döntése' alni a
költségvetéshez kapcsolódik, hogy hány kisbírót maximum 16 oldalban jelentethetliek meg' Ha
valamennyi, nemcsak díjazott és elismert, lranem annál tágabb körben szeľetnék valamennyi spoľt és
tanulmányi kiváló eľedménytés felkészítőjétfeltüntetni, az lehetséges, hogy túllépiaz oldalszámot.
Akkoľ vetették fel, hogy akár egy ktilön Kisbírót is nagyon szívesen megjelentetnek, csak valakinek
ezt finanszírozĺia kell. Nem az anyagi oldal a lényeg, de míndkétfenntar'tó megtelieti, liogy kiad egyegy saját újságot. El szeretnék érni, hogy ez egységes legyen, ne boruljon fel az egyensúly, és
mindenki megelégedéséreszolgáljon. A kisbíľóban pľóbálják az egyensúlý fenntańani, de az egy|k
iskola jóval több cikket készít,mint a másik. Nem akarja, hogy ebből probléma leryen. Kéľésvolt
az adott iskolában folyó munka is. Az iskolák között óriási különbségek
Inég, hogy hĹĺen tiikröződjön

Kecze István: Amikor

az

vannak.

Szénási LászIó: A felsorolás is nagyon koľrekt, talán az utolsó pont esetében nincs ez így.
Végiggondolva a rendszert, akár 3 kategóriát is el tudna képzelni: 1. ünnepségen veszí źi a
Polgáľmester úľtól a díját, a jutalmát 2' az iskoĺai ünnepségen adja át a polgármester 3' az iskola
igazgatőja adja éLÍa díjat' Ezzel rövidebb is lesz a rendezvény, ami nagyban rontotta a rendezvény
presztízsét'

Tuka Antal: Kéľdezi, hogy módosító javaslatát fenntartja'e Nagy Lajos igazgaÍő'(sr?

Nagy Lajos: Gönczi Káľoly bizottsági tag, illetve Polgármester ur magyatázatával elfogadbató
határozati javaslat.
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Antal: Köszcĺni a javaslat visszavonását.
További véleménynyilvánítási, javaslattételi szándék hiányában szavazásra bocsátja a kierĺelkedő
tanulmányi és spońeľedményeket elérő tanulók és tanáľaik tinkormányzati elisrneľéséľőlszóló
132lŻ012'. GlI' 27 ') számú önkormányzatí hatfuozat íelülvizsgálatáľól szólő határozati javaslatot
Tul<a

elóteljesztés szerinti foľmában javasolja a képviselő-testtiletnek elfogadásra.

Kisĺljszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán EľőfoľľásBizottsága egyhangú
szavázássat,8 igen szavazattal elfogadja a javastatot és a k övetkező hatátozatothozza:
47

/2013.(|v ' 24.) számú (II) bizottsági határozata

kiemelketlő tanulmányi és sporteredményeket eléľő tanulók és tanáľaik íinkormányzati
elismeréséről szólLő l32ĺ20l2. (III.27.) Számú önkormányzati hatáľozat Íelülvizsgálatáľól

a

Kisújszállás Város Önkoľmányzata Képviselő_testületének Humán Eľőfoľľás Bĺzottsága a

kieInelkedő tanulrnányi és sporteredményeket eĺérőtarrulók és tanáľaik önkoľmányzati elismeréséľól
szőló 13Ż12012' (III. 27.) Számú önkormányzati határozat felülviZsgálatáról szóló határozatijavaslatot
előteľjesztés szerinti formában javasolja elíogadásra a képviseló-testületnek a kcivetkezők szerinÍ:
,,Kisújszállás Váľos Önkormányzati Képviselő-testülete elismeri a város kĺjzoktatási illtézményeiben
tanuló, kiváló tanulmányi és sporteredményeket eléľő diákok és felkészítő tanáraik teljesíhnényét.
Ezen elisnreľés kifejezéséheza következők szerint rendelkezik:
pedagógusnapi váľosi tĺnnepségen_ köszönti
tanulmányi és spoŕversenyeken kiváló eľedményeket elért tanulókat és felkészítô tanáraikat'

l.) Az önkormányzat minden tanév végén_ a

a

2.) Az elisnleľésben ľészesülók köre:

a)

Az

elismeľésben ľészesülo,kiváló tanulmányi eľedménytęlén tanulók köľét a polgáľInester
l7atáÍozza meg a közoktatási intézmények igazgatóinak ľangsorolt ajánlásai alapján a kcivetkezok
szel'int: az tinnepségen azon tanulók köszöntéséľe keľülhet soľ, akik az adott tanévben:
az Emberi Erőfoľľások Minisztéľiuma által meghiľdetetett oľszágos tanulmányi
veÍsenyeken l-10. helyezést, az alapfokő képzőmíjvészetioktatásban aľany, ezüst, bronz lninősítést
értek el vagy különdíjat kaptak,
Emberi Eľőforľások Minisztéľiumaältal támogatott oľszágos tarrulmányi veľseľlyeken 1-

-

-

^z
5. helyezést éľtekeI,

-

a Jász-Nagykun-Szolnok

-

a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken szakmunkás-bizonyítvźnyt szereztek, illetve l-l0.

Megyei Pedagógiai Intézet á|talmeghiľdetett tanulmányi versenyeken

1-3. helyezést értek el,

helyezést értek el,
egyéb, országos, regionális _ a zęnęmnvészeÍi oktatásban megyei _ tanullnányi veÍsenyeken 13. helyezést, vagy tájegységi tanulmányi veľsenyeken l. helyezést értek el.

-

b)

Az elismerésben részesülő, kiváló sporteredményt elért tanulók körét a polgáľmesteľ h,atározza
lneg a közoktatási intézményekigazgatóinak és az iskolai diákspoľt-egyesületek vezetőinek
ľangsoľolt ajánlásai alapján az adotÍ tanévben a Magyar Diáksport Szövetség és a magyaľ
sportszakági szövetségek által rneghiľdetett veľsenyek oľszágos 1-l0., valamint megyei 1_3.
helyezettjei nek köĺéből.

c)

Biztosítani kell annak lehetőségét,hogy a közoktatási intézmények igazgatőinak és az iskolai
điákspoń-egyesületek vezetőinek ajánlásai alapján, különösen indokolt esetben, az a) és b) pontokban
felsoroltakon túl további, kiváló eredményeket elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntésére is soľ
keľülhessen, ktjlönös tekintettel a sajátos éľtékelésiľendszerű alapfokű művészetoktatásra'

d)

Az

önkormányzat
gyeľmekek/tanulók

-

mindezek során _ egy-egy óvodapedagógus
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hátľállykonrpenzáciőban, felzárkőztatásbari kiemelkedó eľedményt elérő pedagógus eIistlleréséľeis
lehetőséget biztos it, az érinteÍ1 intézményvezetók ajánlásai alapján.
3.) A 2. pontban íelsorolt diákok és felkészítő tanáraik ľészéľeelisnreľéskénta polgárrnesteľ okler'elet

és ajálldékot llyújt át. Az oklevelek és ajándékok biĺosításáľa az ölrkoľtlláll1'zat évente, a
koltségvetésénbeliil, ľendezvénýenébelrbiztosít forrást.

4') Az

elismeľésbelr részesítelrdo diákoka és tanáraikľa tett javaslatokat lrrilrclerl évbelt a
pedagógusnapot megelozően legalább két héttel kell eljuttatni a polgárnresteľhez' Az elislrreľésbetl
ľészesítetttanulók és pedagógusok neveit, valamint az elért eredrnényeiket az ünnepséget l<övetoelr a
Kisbĺró c. önkoľmárryzati lríI'levélbenaz önkoľmáIryzat megjelenteti. Amennyiben a fenntaftók és a
köznevelési intézményekezzel kapcsolatban, ezen tŕll további infoľmációkat kívánnak lrregjelentetni,
azt a Kisbíľó szeľkesztóbizottságával kell egyeztetni'

5') E

önkoľlrrát-tyzat hatályon kívüI lrelyezi a kienlelkedó talrulllárryi és
spofteľednrélryeket eIéľő tanulók és tarráraik öIrkormátlyzati elislneľésér'ő]szőlő L3Żl20lŻ' (lY . Ż1 ') sz'
öllkoľlliányzati hatáťozatát.''

hatáľozattal

az

VégľehajtáséľtfeleIős: Tuka Antal bizottsági elnök
Hatáľĺdő: 20l3. ápľilis 30.
Eľľol éltesĹiI:
l. Kisťljszállás Város onkoľmányzati Képviselő-testülete
Ż'

Dr . Y aľga Zsolt

jegyző

1'ovábbi kiegészítés,kéľdés,észľevétel,vélenrélly,javaslat trelll hangzik el. A bizottsági eInö](
nregköSzöni a ľészvételt,és az ĺiléstl5.42 óľakor bezáqa. Bejelenti, lrogy páľ peľc techllikai sztillet
Lltán a bizottság záIt iiIésen folytatja n]unkáját.
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