Ikt.sz.: 670-2/2010
Jegyzıkönyv
Mely készült 2010. február 8-án a Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság
bizottsági ülésén.
Jelen vannak: Nógrádi Erika
Szaniszló József
Gémes József
Gonda László
Katos Attila
Dr. Sümegi Sándor
Fischerné Nagy Katalin
Arany Jánosné

bizottság elnöke
bizottság alelnöke
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
képviselı
megbízott gazd. Irodavezetı
bizottság titkára

Nógrádi Erika: Köszöntötte a bizottság tagjait, megállapította a bizottság határozatképes,
Gémes József késıbb érkezik. A bizottsági ülést megnyitotta és ismertette a napirendi
pontokat.

Napirendi pont:
1./ Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.) Ör.
rendelet módosítására
2./ Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
3./ A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Iskola
és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2010. évi költségvetésének megtárgyalása
és a 2010. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési
eljárás alapján
4./ Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
5. / Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
6./ 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a „Bölcsıdék infrastrukturális fejlesztése” tárgyában
kiírt pályázat benyújtása és önerı biztosítása
A bizottság a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
4/2009. (II. 12.) Ör. rendelet módosítására
Fischerné Nagy Katalin a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselı-testület
költségvetést érintı döntések kerültek átvezetésre.
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A bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.)
Ör. rendelet módosítására készített elıterjesztést és 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
Határozat
5/2010. (II. 8.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.)
Ör. rendelet módosítására
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
4/2009. (II. 12.) Ör. rendelet módosítását az elıterjesztésnek megfelelıen.

2./ napirendi pont: Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
Gonda László elmondta, hogy nemes gesztusnak tartja a rendelet-tervezetet, de véleménye
szerint a 10.000,- Ft-os összeg nem éri el a célját, ösztönzıleg nem hat a gyermekvállalás
serkentésére.
Nógrádi Erika a rendelet-tervezetben meghatározott összeg természetben történı
megállapítását javasolja, az EESZI keretein belül mőködı védınıi szolgálat segítségének
igénybe vételével. A védınık a családlátogatások alkalmával fel tudják mérni, hogy mire van
szüksége a családnak a gyermek érkezése után.
A bizottság megtárgyalta a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról szóló rendelettervezetet és 3 igen és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Határozat
6/2010. (II. 8.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
szóló rendelet-tervezetet, de javaslatot tesz a támogatási összeg természetben történı
folyósítására az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül mőködı
védınıi szolgálat közremőködésével.

3./ napirendi pont: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye
Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2010. évi
költségvetésének megtárgyalása és a 2010. évi önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Nógrádi Erika megkérdezte, hogy melyek azok a tételek, amelyek nem reálisak?
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy évrıl-évre növekvı támogatási igény jelentkezik. A
csökkenı létszám mellett a tavalyi tanév során is engedték az óvodában a plusz csoportot, az
iskolában a három elsı osztály indítását. Az étkeztetésnél 12%-os a támogatási igény
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növekménye. 50-100%-os kedvezmények igénybe vételére van lehetıség, de a kedvezmények
igénybevevıi után a normatív támogatás 65.000,- Ft gyerekekként a többi az önkormányzat
terhe. Az állami támogatásból kikerült a járulékcsökkentés.
Gonda László érdeklıdött, hogy a dologi kiadásoknál figyelembe lett-e véve a lebontott
iskola rezsi költsége.
Nógrádi Erika elmondta, hogy az átszereléseknél a villanyóraállás és a víz fel lett írva. Ez
nem lehet vitás kérdés.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy az elızı tanév során a kistérség az önkormányzati
finanszírozásból 9 millió forintot utalt vissza.
Dr. Sümegi Sándor az optimális osztálylétszámot tartja célszerőnek, 60 gyerek esetében nem
tartja indokoltnak a három osztály indítását. Az állami normatíva változik-e abban az esetben,
ha a meghatározott és ajánlott optimális osztálylétszám alatt indítanak elsı osztályt.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy amennyiben nem éri el az osztálylétszám az
optimális létszámot, akkor a normatív állami támogatás is csökken, de nem jelentıs
mértékben.
Nógrádi Erika elmondta, hogy az óvodával való egyeztetés alapján a következı tanévre is
hasonló lesz az elsı osztályosok száma, mint tavaly, de pontos adatot csak április 21-22 után,
a beiratkozás lezárása után tud mondani.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy a kistérség az óvodánál 233 gyerekkel, az iskolánál
558 gyerekkel számol.
Nógrádi Erika elmondta, hogy jelenleg az iskola tanulóinak létszáma 595. A nyolcadikos
évfolyamában van jelenleg négy, a többi évfolyamon három osztály van. Tavaly
szeptemberben a szülık kérésének megfelelıen indult három elsı osztály. Ezzel felmenı
rendszerben kell számolni.
A bizottsági ülésre megérkezett Gémes József.
Dr. Sümeg Sándor véleménye szerint az optimális osztálylétszámot tartani kellene, ahhoz,
hogy állami normatíva csökkenés ne legyen. Jelenleg az állami normatíva jelentısen csökken,
önkormányzati finanszírozásra van szükség és a költséghatékony megoldásokat kell keresni.
Gémes József megállapította, hogy egy osztálylétszámnyi gyerekkel csökkent az iskola
tanulóinak száma.
Szaniszló József megállapította, hogy a cafatéria rendszer teljesen megszőnik, javasolja a
pedagógusok meleg étkezési jegyének megtartását 10.000,- Ft értékben. Javasolja, hogy az
önkormányzat személyenkénti 5.000,- Ft-os önerıvel vállalja át a pedagógusok meleg
étkezési jegyét a dologi megtakarítások terhére.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy a kistérségnél nem egységesen kezelik a cafatériát,
településenként változó.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy 7,2 áttanító pedagógus van – jönnek ide is tanítani
és innen is más településekre áttanítanak.
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Dr. Sümegi Sándor megkérdezte, hogy a túlórát kiválthatná-e egy plusz státusz,
költséghatékonyabb lenne-e egy plusz fı alkalmazása.
Katos Attila elmondta, hogy van egy órakeret, mely a tanárokra van leosztva.
Nógrádi Erika elmondta, hogy a fölsısöknél a túlórakeret heti 6 órában van meghatározva.
Dr. Sümegi Sándor véleménye szerint, ha a megadott órakeretet csak túlmunkával tudja
ellátni, akkor megfontolandó egy új státusz létesítése.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy 51%-ra csökkent az SZKTT KI önfinanszírozó
képessége ez vonja maga után az önkormányzati rész megnagyobbodását.
Nógrádi Erika tájékoztatta a bizottságot, hogy 2010. február 5-én két beadványt nyújtott be
az önkormányzathoz.
Az egyik beadványban kezdeményezte a rendszergazdai státusz létrehozását, mivel az
iskolának az egyik profilja az informatikai oktatás. Az iskola számítógépparkja, az alsó
tagozatos pedagógusok írásos értékelésének elkészítése, a szervezett étkeztetés számítógépes
nyilvántartása indokolja a rendszergazdai státusz létrehozását. Esetleges meghibásodás esetén
áll a tanítás. Ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását.
A bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Határozat
7/2010. (II. 8.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini
Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2010. évi költségvetésének
megtárgyalása és a 2010. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az
egyeztetési eljárás alapján
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs
Óvoda Tagintézmények 2010. évi költségvetésének megtárgyalása és a 2010. évi
önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása kapcsán a következı
észrevételeket javasolja tárgyalásra Sándorfalva Város képviselı-testületének:
• 2010/2011-es tanévben a lelendı elsı osztályosoknál törekedjenek az optimális
osztálylétszámokra, amennyiben lehetséges két elsı osztály induljon,
• Az iskola szárny lebontásával a dologi kiadásoknál megtakarítás várható, a
megtakarításból származó összeg fedezetet nyújthatna a pedagógusok
cafatériájára. A bizottság javasolja, hogy havonta 10.000,- Ft értékben kerüljön
megállapításra meleg étkeztetési jegy, melybıl az önkormányzat 5.000,- Ft
értékben biztosítsa a támogatást.
• A költséghatékonyság érdekében megfontolandó a túlórák, túlmunkák helyett
egy új státusz létesítése.
• Az iskolában a rendszergazdai státusz létesítésére tesz javaslatot a bizottság.
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4. napirendi pont: Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
A bizottság megtárgyalta a a Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetésére készült
elıterjesztést és 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Határozat
8/2010. (II. 8.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetését az
elıterjesztésnek megfelelıen.

5. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Nógrádi Erika jelezte, hogy az iskola felújítására beadott indítványt a 2010. évi költségvetés
tárgyalása kapcsán tárgyalja meg a bizottság és mondja el véleményét. A beadványban négy
önkormányzati képviselı kezdeményezte az iskola régi szárnyának felújítását.
Fischerné Nagy Katalin megkérdezte, hogy a 2010. évi koncepció tárgyalásakor jelezték-e a
felújítási szándékukat, valamint a kistérség felé jelezték-e szándékukat a két beadvánnyal
kapcsolatban.
Nógrádi Erika elmondta, hogy a kistérséget is megkeresték, de a képviselı-testület döntése
szükséges mind két esetben.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy az új épület mőködéséhez szükséges a jelenlegi épület
rész is, mivel a beruházás befejeztével több helyiség is használva lesz, úgy mint a tanári szoba
ez is indokolja a felújítást.
Katos Attila elmondta, hogy a tervek szerint az egyik teremnél az ablak elé fal kerül.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a Városüzemeltetési Kft.-t felkérték, hogy mérjék fel a
felújítási szükségleteket és adjanak árajánlatot. Három hét telt el azóta, és nem érkezett a
felkérésre válasz, ezért amatır felmérés alapján történt meg a beadvány költségének
meghatározása. A felújításnál szükséges a főtés rekonstrukciója, a nyílászárók cseréje, a
folyosók burkolása, a villanyhálózat felújítása, festés, mázolás. Véleménye szerint fontos
lenne a felújítás, mert így minıségében illene az új részhez.
A beadvány tartalmazza a forrás megjelölését is a kistérség 50 millió forintot nyert az
önerıalapból, így az önkormányzati önerı 50 millió forintra csökken.
Gémes József megjegyezte, hogy a Sportegyesületek támogatására 6 millió forint van
betervezve a tavalyi 7,5 millió forint helyett. Az egyesületek benyújtották igényüket mely
megközelítıleg 9,4 millió forint. Javasolná a 2010. évi költségvetésben a Sportegyesületek 8
millió forintos támogatását.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy azért 6 millió forint, mert az üzemeltetést átvette a
Városüzemeltetési Kft. kevés bevétel realizálódik a mőfüves pályából, valamint a sport
normatíva is megszőnt 2010-re. Tavaly is errıl az összegrıl indult a Sportegyesületek
támogatása.
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Gonda László elmondta, hogy a mőfüves pályának realitása van, a bérbeadás idıjárás függı,
jelenleg nagyon sok igény érkezik a kibérlésére, mivel a környezı pályákat a hó miatt nem
tudják használni.
Szaniszló József az önkormányzat forráshiányára kérdezett rá.
Fischerné Nagy Katalin elmondta hogy a mőködési forráshiány 48.592 e Ft.
Szaniszló József véleménye szerint a forráshiány csökkentésére két lehetıség van a
takarékosság, illetve a hitelfelvétel. Véleménye szerint a takarékosságra való törekvést kellene
támogatni.
Dr. Sümegi Sándor véleménye szerint a Városüzemeltetési Kft. az iskola felújítására
benyújtott beadvánnyal kapcsolatban az önfinanszírozási képességét tudná növelni, ha
felmérné a szükséges munkálatokat és versenyképes felújítási ajánlatot nyújtana be.
Gonda László elmondta, hogy a sport és az egészség városa vagyunk. Javasolja, hogy a
sportra is legyen 8 millió forint biztosítva, hiszen a két sportegyesületnek is van annyi tagja,
mint a STAMI-nak.
Gémes József javasolja, hogy a költségvetésben szereplı polgármesteri keret – 500.000,- Ft –
kerüljön a MOIS bizottsághoz.
A bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Határozat
9/2010. (II. 8.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság a Sándorfalva Város Önkormányzat
2010. évi költségvetésével kapcsolatban a következı javaslatokat teszi Sándorfalva
Város képviselı-testületének:
• A Sportegyesületek támogatását Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2010.
évi költségvetésébe 8 millió forintba határozza meg.
• Sándorfalva Város 2010. évi költségvetésébe kerüljön beépítésre az iskola
felújítása a benyújtott beadvány szerinti összeggel.
• Sándorfalva Város 2010. évi költségvetésébe szereplı 500.000,- Ft-os
polgármesteri keret kerüljön a MOIS bizottsághoz.

6./ napirendi pont: 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a „Bölcsıdék infrastrukturális
fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Határozat
10/2010. (II. 8.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a „Bölcsıdék infrastrukturális fejlesztése”
tárgyában kiírt pályázat benyújtása és önerı biztosítása
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Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a „Bölcsıdék
infrastrukturális fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat benyújtása és önerı biztosítására
elıkészített határozati javaslatot.

Szaniszló József napirenden kívül tájékoztatta a MOIS bizottság tagjait, hogy önálló
képviselıi indítványozási jogával élve indítványozta a jelenlegi búcsú területének elnevezését
„Citerások tere” elnevezést javasolta.
A bizottság tagjai az indítványt támogatják.

Nógrádi Erika megköszönte a bizottsági tagok részvételét és a bizottsági ülést lezárta.
k.m.f.
Nógrádi Erika
bizottság elnöke

Arany Jánosné
bizottsági titkár

7

