Ikt.sz.: 670-3/2010
Jegyzıkönyv
Mely készült 2010. március 23-án a Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság
bizottsági ülésén.
Jelen vannak: Nógrádi Erika
bizottság elnöke
Szaniszló József
bizottság alelnöke
Gémes József
bizottsági tag
Gonda László
bizottsági tag
Katos Attila
bizottsági tag
Dr. Sümegi Sándor
képviselı
Pataki Zsuzsanna
Budai Sándor Kulturális Központ igazgatója
Arany Jánosné
bizottság titkára
Nógrádi Erika: Köszöntötte a bizottság tagjait, megállapította a bizottság határozatképes,
köszöntötte Pataki Zsuzsannát. A bizottsági ülést megnyitotta és ismertette a napirendi
pontokat. Javaslatot tett, hogy a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásra és a
meghívóban szereplı 6. napirendi pont a - 2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap,
Böllérnap és Betyárnap) programjainak és költségvetésének meghatározása - elsıként
kerüljön megtárgyalásra.
A bizottság tagjai egyetértettek a javaslattal.
Napirendi pont:
1./ 2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap) programjának
és költségvetésének meghatározása
2. / Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
3./ Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
4. / Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
5./ Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet
módosítására
6./

Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása

szociális

ellátásokról

és

7./ 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
8./ 2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
A bizottság a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: 2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és
Betyárnap) programjának és költségvetésének meghatározása
Nógrádi Erika felkérte Pataki Zsuzsannát, hogy amennyiben kívánja szóban egészítse ki az
elıterjesztést.
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Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy a képviselı-testület a városi rendezvényekre 5 millió
forintot hagyott jóvá. Az intézményük a tervezett költségvetésben 2 millió forint saját
bevétellel számolt. Tervek szerint csomagként szeretnék kezelni a három rendezvényt. 5
millió forintból nagyon nehéz a három rendezvényt kivitelezni. A hangsúlyt a turisztikára
helyezték, mivel településünk kitörési pontja a turisztika lehet. Tavaly elıtt a Betyárnap
sikeres volt. Az idei év a fesztiválok éve, minısíttetni, illetve regisztráltatni kell a
rendezvényeket. Az idén már a Böllérnapot regisztráltatni tudták, a Betyárnapot még nem,
mivel csak egyszer került még megrendezésre. A városi rendezvények csomagjában a
Városnap nem turisztikai attrakció, nem lesz akkora látványosság. Nagyobb bevételre lehet
számítani ezen a rendezvényen, amit a másik két rendezvény kivitelezésére lehet fordítani. Az
elıterjesztés tartalmazza a városi rendezvények koncepcióját.
A Városnap nem a Kastélyban lesz, hanem a piactéren. A Kastélyban akkor már elkezdıdik
az építkezés.
A Betyárnap a Május 1 téren kerül megrendezésre.
Gémes József rákérdezett a Böllérnapi költségeknél a sátor bérletre.
Pataki Zsuzsanna elmondta, mivel a rendezvény szintén a Piactéren kerül megrendezésre két
sátorra lesz szükség és a másik sátor bérleti díja a költségvetés kiadási oldalán szereplı
sátorbérlet.
A fellépıkrıl csak tájékoztató jellegő az összeg, mert ugyanis az élı koncertek költsége
700.000,- illetve 1.000.000,- Ft közötti mozog. Fiataloktól érkeztek javaslatok, de senkit nem
mertek nevesíteni a testületi döntés elıtt. Várják a javaslatokat a programokat illetıen.
Dr. Sümegi Sándor javasolta Palcsó Tamást.
Gémes József a tőzijátékról érdeklıdött.
Pataki Zsuzsanna bemutatta a tőzijátékra kapott ajánlatot.
Gonda László humoristák meghívását javasolta, a Show der klubból.
Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy személyenként 200.000,- Ft-ért jönnek el. Véleménye
szerint nagy színpadon nem mőködik, csak klubszinten.
A bizottság a 2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjának és költségvetésének meghatározásával kapcsolatban 5 igen szavazattal a
következı határozatot hozta:
Határozat
11/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: 2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjának és költségvetésének meghatározása
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a 2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap,
Böllérnap és Betyárnap) programjának és költségvetésének meghatározására készített
határozatot az elıterjesztésnek megfelelıen.
Nógrádi Erika megköszönte Pataki Zsuzsannának a szóbeli tájékoztatást.
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Pataki Zsuzsanna távozott a bizottsági ülésrıl.

2./ napirendi pont: Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
A bizottság megtárgyalta a település tisztaságáról és rendjérıl szóló rendelet-tervezetet és 5
igen szavazattal a következı határozatot hozta:

Határozat
12/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a település tisztaságáról és rendjérıl szóló rendelettervezetet az elıterjesztésnek megfelelıen.

3./ napirendi pont: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
A bizottság megtárgyalta a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl készült rendelettervezetet és 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

Határozat
13/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a szilárd és folyékony hulladékszállítási rendjérıl
szóló rendelet-tervezetet az elıterjesztésnek megfelelıen.

4. napirendi pont: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Nógrádi Erika kérte a bizottság tagjait, hogy mondják el véleményüket a rendelet-tervezettel
kapcsolatban. Rendırök ellenırzést tartottak, egyre több fiatalkorú látogatja a
szórakozóhelyeket.
Gémes József véleménye szerint a rendeletben meghatározott záróra után félı, hogy a
fiatalok ittasan gépkocsiba ülnek és Szegedre bemennek.
Gonda László a péntek, szombati nyitva tartást változtatná, a 24:00-i zárást hétvégén nem
tartja jónak.
Nógrádi Erika véleménye szerint a szülık segítségére is szükség lenne, ahhoz, hogy a
gyerekkorúak, illetve fiatalkorúak éjszakánként ne tartózkodjanak a szórakozóhelyeken ittas
állapotban. Az iskolában hagyomány, hogy idıközönként iskola-discót rendeznek. Az utolsó
alkalommal 20-30 gyerek vett részt, megkérdezték, hogy miért nem jönnek a többiek, a
válaszokban a nem elég késın van, tanári felügyelet van, nem lehet italt fogyasztani.
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Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a fiatalkorúak alkohol fogyasztására vonatkozó tilalmat
magasabb rendő jogszabály szabályozza.
Gonda László véleménye szerint azt kellene szabályozni, hogy fiatalkorú meddig
tartózkodhat a szórakozóhelyen.
Gémes József véleménye alapján a rendelet elfogadásával a vendéglátó egységek mőködési
engedélyében szabályozott nyitva tartást is változtatni kellene.
A bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl készült rendelet-tervezettel
kapcsolatban a bizottság 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

Határozat
14/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének javasolja a rendelet-tervezetben ne az éjszakai zárva tartás legyen
szabályozva, célszerőbb lenne azt meghatározni, hogy a fiatalkorúak szülıi, illetve
törvényes képviselet nélkül meddig tartózkodhatnának az adott szórakozóhelyen.

5. napirendi pont: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.)
Ör. rendelet módosítására
A bizottság megtárgyalta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet
módosítására készített rendelet-tervezetet és 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

Határozat
15/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör.
rendelet módosítására
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.)
Ör. rendelet módosítására készített rendelet-tervezetet az elıterjesztésnek megfelelıen.

6./ napirendi pont: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása

A bizottság megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítására készített rendelet-tervezetet és 5
igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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Határozat
16/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítására készített rendelettervezetet az elıterjesztésnek megfelelıen.

7./ napirendi pont: 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása
A bizottság megtárgyalta a 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítására készített elıterjesztést, és 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Határozat
17/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat
beadása és önrész biztosítására elıterjesztett határozati javaslatot.

8./ napirendi pont: 2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása
A bizottság megtárgyalta a 2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és
önrész biztosítására készített elıterjesztést, és 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
Határozat
18/2010. (III. 23.) sz. M.O.I.S.
Tárgy: 2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
Mővelıdési, - Oktatási, - Ifjúsági és Sport Bizottság, Sándorfalva Város Képviselıtestületének elfogadásra javasolja a 2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat
beadása és önrész biztosítására elıterjesztett határozati javaslatot.
Nógrádi Erika megköszönte a bizottsági tagok részvételét és a bizottsági ülést lezárta.
k.m.f.
Nógrádi Erika
bizottság elnöke

Arany Jánosné
bizottsági titkár
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