974-3 /2011.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2011. március 29.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Dr. Sümegi Sándor- bizottsági tag
Gajdosné Pataki Zsuzsanna- bizottsági tag
Gonda László- külsı tag
Sípos György- külsı tag
Sebestyén András- alpolgármester
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, illetve Sebestyén
András alpolgármester urat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitotta
az ülést.
Ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a következıek:

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Sándorfalva Város Képviselı-testületének ../2011.(III.31.) önkormányzati
rendelete Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és
Szabályzatáról
Mőködési
2.napirendi pont: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Térségi Mővészetoktatási Intézmény
intézményvezetıi álláshelyére
3. napirendi pont: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
4. napirendi pont: 2011. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és
Betyárnap) programjainak és költségvetésének meghatározása

A napirendi pontokat a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta.
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1. napirendi pont: Sándorfalva Város Képviselı-testületének ../2011.(III.31.) önkormányzati
rendelete Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról

Molnár Szabolcsné: Tájékozatta az ülésen résztvevıket, hogy az elsı napirendi pontban az
önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
felülvizsgálatát fél éven belül el kellett végezni, melyet jogszabályi kötelezettség ír elı. 2011.
január1-tıl hatályba lépı jogalkotási törvény nem teszi lehetıvé az ismétlést, vagyis a
jogszabályban nem ismételhetı meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az
Alkotmány alapján nem lehet ellentétes. Megkérdezte, hogy van-e valakinek ehhez főzıdıen
észrevétele, véleménye, javaslata?
Dr. Sümegi Sándor: Elmondta, hogy az SZMSZ szerint a polgármester a benyújtástól
számított 15 napon belül köteles rendkívüli ülést összehívni, legalább a rendkívüli testületi
ülés kezdeményezésére benyújtott indítványban megjelölt napirendi pontokkal. Jelezte, hogy
a rendkívüliség számára azt jelenti, hogy 48 órán belül összeül a testületi ülés. Úgy gondolja,
hogy a 15 nap nagyon hosszú idı, javasolja, hogy a 15 nap 48 órára módosuljon. 15 nap alatt
egy rendkívüli ülés témája már oka fogyottá válhat.
Gonda László: Véleménye szerint a 48 óra erre kevés, mert ki kell küldeni az anyagot,
átolvasni, és bizottságot összehívni. Javasolja, hogy lehetne a rendkívüli ülés összehívási ideje
72 óra.
Dr. Sümegi Sándor: Elmondta, hogy a 15 nap nagyon hosszú, de a 72 órát elfogadná.
Adódhatnak olyan szituációk, olyan felvetıdı kérdések, amit hamarabb kell megválaszolni.
Sebestyén András: Jelezte, hogy eddig is 15 nap volt az összehívás ideje a rendkívüli ülésnél
a régi SZMSZ szerint is. Általában ez lezajlott egy-két napon belül, de az Önkormányzati
törvényben is így szerepel, ahhoz igazodik a mi SZMSZ-ünk is.
Dr. Sümegi Sándor: Véleménye szerint, ha felvetıdik egy olyan szociális vagy gazdasági
kérdés, amit rövid idı belül meg kell beszélni a testületnek, akkor arra 15 nap nagyon hosszú
idı. A 31. § (1) bekezdésében szerepel a politikai fıtanácsadó, amit a testület tudomása
szerint már megszőntetett.
Sebestyén András: Ha nincs benne a szervezeti struktúrában akkor meg kell szőntetni.
Dr. Sümegi Sándor: Megkérdezte, hogy mi az oka annak, esetleg jogszabályváltozás, hogy
mostanában nincs jegyzıkönyv hitelesítés, mert az anyagban is az szerepel, hogy a
Polgármester és a Jegyzı hitelesíti a jegyzıkönyvet?
Sebestyén András: Tudomása szerint a jegyzıkönyv hitelesítése ebben a formában nem
kötelezı. Bármikor bármely képviselı kérésére a testületi ülés anyagát hangfelvételrıl vissza
lehet hallgatni, és a jegyzıkönyv pontosítását kérni.
Dr. Sümegi Sándor: Jelezte, hogy a 43. § (1) bekezdés c) pontjában a jegyzıkönyv
„terjedelme és tartalma lényegbevágó legyen” résznél véleménye szerint a lényegre törı szó
jobban illeszkedne ide. A testületi ülésen akadályoztatása esetén a jegyzıt és aljegyzıt
helyettesítheti az, aki olyan képesítéssel rendelkezik, hogy a jegyzıi feladatok ellátására
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alkalmas. Megkérdezte, hogy a hivatalban van-e ilyen végzettségő személy, illetve milyen
képesítés kell hozzá?
Sebestyén András: Tájékoztatta, hogy a képesítésnek Államigazgatási Fıiskolának vagy
Jogtudományi Egyetemnek kell lennie. A hivatalban több személy is rendelkezik ezen
végzettséggel.
Dr. Sümegi Sándor: Megkérdezte, hogy a 71. § (4) bekezdésében mit takar az Ötv.92/A,
92/D pontokban foglaltak szerint eljárni?
Sebestyén András: Elmondta, hogy ebben az esetben a könyvvizsgálat kötelezı.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
5/2011. (III.29.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Képviselı-testületének ../2011.(III.31.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Képviselı-testületének ../2011.(III.31.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát az alábbi kiegészítı javaslattal együtt elfogadja, és a Képviselı-testület által
elfogadásra javasolja:
A rendelet-tervezet 13. § (4) bekezdésében:
„ A polgármester a benyújtástól számított 15 napon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni,
legalább a rendkívüli testületi ülés kezdeményezésére benyújtott indítványban megjelölt
napirendi pontokkal.”
A bizottság a „15 napon belül” szövegrész helyett „72 órán belül” szövegrészre kívánja
módosítani.

Molnár Szabolcsné sk.
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester
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2. napirendi pont: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Térségi Mővészetoktatási Intézmény
intézményvezetıi álláshelyére

Molnár Szabolcsné: Tájékoztatta az ülésen résztvevıket, hogy 2010. augusztus 15. napjától
2011. augusztus 14. napjáig terjedı idıre a Képviselı-testület a Sándorfalvi Térségi
Mővészetoktatási Intézmény vezetésével Kaszás László urat bízta meg. Az intézményvezetıi
feladatok további ellátásának biztosítása érdekében szükséges, hogy a Képviselı-testület az
intézményvezetıi beosztás nyilvános pályázat útján történı betöltésérıl gondoskodjon. A
határozati javaslat tartalmazza a további feltételeket. Megkérdezte, hogy van-e valakinek
ehhez főzıdıen észrevétele, véleménye, javaslata?
A bizottság tagjainak részérıl észrevétel, kérdés nem hangzott el.

A bizottság a napirendi pont ismertetése után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

6/2011. (III.29.) MOESZB szám
Tárgy: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Térségi Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi
álláshelyére

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a pályázat kiírását a Sándorfalvi Térségi Mővészetoktatási Intézmény
intézményvezetıi álláshelyére elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.

Molnár Szabolcsné sk.
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester
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3. napirendi pont: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére

Molnár Szabolcsné: Tájékoztatta az ülésen résztvevıket, hogy 2006. szeptember 1. napjától
5 éves határozott idıre a Képviselı-testület a Budai Sándor Mővelıdési Ház és Petıfi
Emlékkönyvtár vezetésével Gajdosné Pataki Zsuzsannát bízta meg. Sándorfalva Város
Önkormányzata által sikeresen elnyert és megvalósított pályázatok nyomán a Budai Sándor
Mővelıdési Ház és Petıfi Sándor Emlékkönyvtár újabb intézményi telephelyekkel és
feladatokkal bıvült. A képviselı-testület az intézmény nevét Sándorfalvi Kulturális
Központtá módosította nem régiben. A kulturális intézmény vezetıi feladatai további
ellátásának biztosítása érdekében szükséges, hogy a Képviselı-testület az igazgatói álláshely
nyilvános pályázat útján történı betöltésérıl gondoskodjon.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ehhez főzıdıen észrevétele, véleménye, javaslata?
Gonda László: Megkérdezte, hogy a véleményezı munkacsoportba a Közgyőjteményi és
Kulturális Dolgozók Szakszervezeténél miért nem a vezetıt hívták meg?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Elmondta, hogy a Közgyőjteményi és Kulturális Dolgozók
Szakszervezetének az elnöke ı maga, ezért nem vehet részt ebben a munkacsoportban. Így
Csányi Edit bizalmi tag került bele.

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

7/2011. (III.29.) MOESZB szám
Tárgy: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a pályázat kiírását a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.

Molnár Szabolcsné sk.
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester
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4. napirendi pont: 2011. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és
Betyárnap) programjainak és költségvetésének meghatározása

Molnár Szabolcsné: Felkérte Gajdosné Pataki Zsuzsannát a napirendi pont ismertetésére.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Elmondta, hogy egy vázlatos tervet adtak le a Képviselıtestület felé, elsısorban azt szeretné, ha meghatározásra kerülne, hogy hány napban, hol és
milyen anyagi feltételekkel rendezzük meg a három kiemelt rendezvényt. Ha ezt elfogadja a
Képviselı-tesület, akkor szeretné javasolni, hogy ez a bizottság egészüljön ki egy ad hoc
bizottsággá azokkal a személyekkel, akik szervezik pl. a motoros találkozót, veterán autós
találkozót. İk már elkezdték leadni a terveket, és szeretné, ha egy bizottság elıtt alakulna ki a
kész terv a Városnapra és a másik két rendezvényre is.
A bizottság tagjai a felvetéssel egyetértenek, és errıl egy késıbbi idıpontban tárgyalnak
majd.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Fellépık még nem kerültek bele a programba, mert amíg a
szerzıdést nem kötjük meg, addig változhat.
Mivel sok program összejött, ezért szeretnénk 2 naposra tervezni a Városnapot. A Városnap
költségvetésére 3 millió forintot terveztünk, az ebbıl fennmaradó pénzt átcsoportosítanánk a
Böllérnapra és a Betyárnapra.
Ezért az 5 millió forintos önkormányzati keretet 2 millió Ft-os szponzori pénzzel,
pályázatokkal szeretnénk kiegészíteni.
.
Molnár Szabolcsné: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?

Sebestyén András: Javasolja, hogy a rendezvények helyszíne lehetne a Kastélyban vagy
SZIK-ben is.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Elmondta, hogy vannak terveik ezzel kapcsolatban. Zárásként
elmondta, hogy a korábban említett kibıvített bizottsági ülés lehetıségével szeretne élni, és a
bizottság segítségét kérni.

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

8/2011. (III.29.) MOESZB szám
Tárgy: 2011. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjainak és költségvetésének meghatározása
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2011. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjainak és költségvetésének meghatározását elfogadja, és a Képviselı-testület által
elfogadásra javasolja.

Molnár Szabolcsné sk.
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést lezárta.

k.m.f.

Molnár Szabolcsné sk.
Bizottság elnöke

Baloghné Móczár Gabriella sk.
Jegyzıkönyvvezetı
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