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Jegyzıkönyv

Mely készült 2011. május 24.-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
Arany Jánosné- szociálpolitikai ügyintézı
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, illetve Arany Jánosné
szociálpolitikai ügyintézıt. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitotta az
ülést.
Ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a következıek:

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi
ellátásáról
2.napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi
Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolója
tárgyában adott magyarázat elfogadásáról
3. napirendi pont: Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló
keretösszeg átcsoportosítása
4. napirendi pont: Állásfoglalás a Területi Gyermekvédelmi
Gyermekotthonok Igazgatósága átszervezésének koncepciójáról

Szakszolgálat

és

A napirendi pontokat a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta.
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1. napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi
ellátásáról

Molnár Szabolcsné: Tájékozatta az ülésen résztvevıket, hogy a gyermekek védelmérıl és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján minden év május 31.-éig át kell
tekinteni a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának mőködését és
errıl átfogó értékelést kell készíteni, amit a képviselı-testület megtárgyal. A beszámoló
tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet 10.sz. melléklete határozza meg.
A bizottság elnöke felkérte Arany Jánosnét a napirendi pont ismertetésére.
Arany Jánosné: Elmondta, hogy a gyermekvédelmi törvény írja elı a beszámoló készítését, a
kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján kell elkészíteni. A bevezetı részben a
jegyzıi illetve az önkormányzati hatáskörök szerepelnek, ezután következnek a település
demográfiai mutatói, illetve statisztikai adatok, melyek mutatják, hogy a településünk
lakosságszáma egyre inkább csökken, mely a 18 év alatti gyermekeknél is tapasztalható. A
második pontban a pénzbeli és természetbeni ellátások kerülnek felsorolásra, illetve ezeknek a
kedvezményeknek, támogatásoknak a feltételei. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermekeknél tapasztalhatjuk, hogy 2009. december 31.-én 460
gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez a szám emelkedett 517
gyermekre. Az egy fıre jutó jövedelmek számításánál látható, hogy egyre több szülı nem
rendelkezik rendszeres jövedelemmel, sokan az önkormányzattól részesülnek segélyben, és
egyre többen nevelik egyedül gyermeküket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülık étkezési támogatásban, július és november hónapban pénzbeli támogatásban
részesültek, mely 5 800,- Ft gyermekenként. Ezt az összeget 100 %-ban a Magyar
Államkincstártól visszaigényli az Önkormányzat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
étkezésre a bölcsödétıl kezdve a 7. osztályig 100 % kedvezményt biztosít, a 8. évfolyamban
pedig 50%-os kedvezményt biztosít. Ingyenes tankönyvellátásban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülık, három vagy több gyermeket nevelı családok,
tartósan beteg gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényő gyermekek részesülhetnek.
Az óvodáztatási támogatás két évvel ezelıtt volt elıször, a halmozottan hátrányos helyzető
gyermekek részesülhetnek ebben a támogatási formában, ha a szülı 3 és 4 éves kora elıtt
beíratja gyermekét az óvodába. Egy évben két alkalommal, júniusban és decemberben
pénzbeli támogatással jár, az elsı alkalommal 20 000,- Ft gyermekenként, a továbbiakban
pedig 10 000,- Ft alkalmanként. A törvény lehetıséget ad arra, hogy az önkormányzat
rendeletet alkothasson arra, hogy ez a támogatás természetben legyen folyósítva.
Önkormányzatunk erre nem alkotott rendeletet, így pénzbeli támogatásként kapják meg a
szülık.
A szociális nyári gyermekétkeztetésben tavaly 98 gyermek részesült. Ennek összegét 100 %ban visszaigényelte az Önkormányzat a Magyar Államkincstártól. Idén változtak a feltételek,
pályáznia kell az Önkormányzatnak a szociális nyári gyermekétkeztetésre.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra a képviselı-testület keretösszeg különít el. Három
formában nyújtható: pénzbeli ellátás, étkezési térítési díj támogatás, és iskolakezdési
támogatás.
Baloghné Móczár Gabriella: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra sándorfalvi állandó lakóhellyel rendelkezı, nappali
tagozatos felsıoktatási képzésben résztvevı hallgatók jelentkezhetnek, attól függetlenül, hogy
költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben vesznek részt. A hallgatóknak a
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kérelem benyújtásakor jövedelemigazolásokat, és iskolalátogatási igazolást kell csatolniuk.
Az „A” típusú pályázat a felsıoktatási intézmények hallgatói számára kiírt pályázat, melyet
az Önkormányzat 10 hónapon keresztül folyósít. A „B” típusú pályázat középfokú oktatási
intézmény nappali tagozatos utolsó éves tanulói, vagy érettségizettek részére kiírt pályázat,
amit a felsıoktatási intézménybe való felvételtıl kezdve- melyet iskolalátogatási igazolással
kell bizonyítania- 3x 10 hónapon keresztül folyósít az Önkormányzat. 2010. évben a
képviselı-testület 2 000,- Ft/hó összegben határozta meg a támogatást, melyet a Megyei
Önkormányzat és a felsıoktatási intézmény kiegészít a hallgató számára. Az elmúlt évben a
képviselı-testület 21 fı részére állapított meg „A” típusú Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati ösztöndíjat, „B” típusú ösztöndíjat pedig 2 fı részére állapított meg.
Arany Jánosné: Elmondta, hogy a közgyógyellátásnál a tartósan beteg, illetve fogyatékos
gyermekeknél 2 évre állapítja meg az Önkormányzat a támogatást. 2010. december 31.-én 90
gyermek rendelkezett közgyógyellátással, ebbıl átmeneti gondozott 17 gyermek, és 32
tartósan beteg gyermek. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról szóló
részt Vári Istvánné Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetıje készítette.
A Jegyzıi gyámhatóság és a jegyzıi intézkedésekbe a védelembe vétel és az ideiglenes
hatályú elhelyezés tartozik. A védelembe vétel fı feladata a gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetése, és a gyermek családban történı nevelkedése. A védelembe vétel során
szükséges a szülık részére kötelezéseket elıírni. 2010. december 31.-én 33 gyermek volt
védelembe vétel alatt, mely 14 családot jelent. 2010. augusztus 31.-vel változott a családok
támogatásáról szóló törvény és a gyermekvédelmi törvény. Az iskoláztatási támogatás
felfüggesztését rendeli el a jegyzıi gyámhatóság, amennyiben a gyermek az 50 igazolatlan
órát mulasztott az iskolában. 2010. december 31.-ig 2 esetben indult eljárás, ebben a két
esetben függesztettük fel a családi pótlék folyósítását. A családi pótlék természetbeni
folyósítását is elrendelheti a jegyzı, amennyiben védelembe vett gyermekrıl van szó, és a
szülı részérıl a gyermek elhanyagolása tapasztalható. A tavalyi évben a gyermekvédelmi
törvény bevezette a családi pótlék százalékos természetben történı folyósítását. Egy esetben
történt ennek elrendelése a családi pótlék 30 %-ig, mert a család összes jövedelmét a családi
pótlék képezte. A Pallavicini Sándor Iskolából a gyermekek osztályfınökeit kértük fel a
gyermekek eseti gondnoki szerepének betöltésére, melyet elvállaltak, és lelkiismeretesen
minden hónapban elszámoltak az összegekkel, a családi pótlék teljes összegben a
gyermekekre lett fordítva. Ezek a gyermekek elıször tudtak így elmenni osztálykirándulásra.
Ideiglenes hatályú elhelyezés nem volt tavaly, egy esetben indult eljárás, de mivel azonnali
intézkedésre nem volt szükség, ezért egyeztetés után a szülık megegyeztek, és a bíróság
helyezte el a gyermeket, így nem kellett a szegedi Gyámhivatalnak pert indítania.
Teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat méhmagzatra 22 esetben volt, 1 esetben pedig
megszületett gyermekre. A védınıkkel jó az együttmőködésünk, a kismamák rendszeresen
járnak gondozásra, itt tájékoztatást adnak a védınık az apai elismerı nyilatkozat letételével
kapcsolatban. Társhatóságainkkal a kapcsolat a környezettanulmányok felvételével teljesül ,
és a vagyonos kiskorúak, gondnokoltak esetében ingóleltár készítésére kérik fel az
Önkormányzatot.
Molnár Szabolcsné: Megköszönte a beszámolót és a részletes tájékoztatást, majd
megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdésük, véleményük van-e a beszámolóval
kapcsolatban?
Gonda László: Elmondta, hogy a beszámoló nagyon szép munka. Észrevételezte, hogy a
szociális nyári gyermekétkeztetésnél sokan nem mentek el az ebédért, kimaradt az
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étteremben. Megkérdezte, hogy ezt nem lehetne valahogy szigorítani, hogy tényleg csak azok
kapjanak szociális nyári gyermekétkezést akik igénybe is veszik?
Arany Jánosné: Elmondta, hogy jelen pillanatban pályáznia kell az Önkormányzatnak a
szociális nyári gyermekétkeztetésre. Most csak kimondottan a valóban rászoruló gyermekek
kapnak majd, az iskolától és a gyermekjóléti szolgálattól kérünk javaslatot.
Dr. Sümegi Sándor: Jelezte, hogy ez évrıl-évre így megy, hogy 10-15 ebéd mindig ott
marad.
Arany Jánosné: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a pályázat benyújtásra került, június 6.-án
fog dönteni a Minisztérium, hogy Sándorfalva hány gyermekre fog kapni támogatást. Elızetes
felmérést készítünk, de csak az eredmény után tudjuk a végleges létszámot. Az
Önkormányzatnak önerıt kell biztosítania, mert nem vagyunk hátrányos helyzető település,
ezért ahány gyermekre igénylünk támogatást, annyi önerıt kell mellé biztosítani.
Gonda László: Elmondta, hogy akik majd megkapják a támogatást, ott oda kellene figyelni,
hogy valóban el is fogyasszák. A bölcsödével kapcsolatban kérdezte, hogy a normatívába 24
fıt ír, majd késıbb 30fıt. Erre a 6 fıre is kap normatívát?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Elmondta, hogy tudomása szerint a bölcsödénél átlagot
számolnak.
Molnár Szabolcsné megkérte a bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják,
és egyetértenek a beszámolóval.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
12/2011. (V.24.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
beszámolót 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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Arany Jánosné távozott a bizottsági ülésrıl.

2. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló
beszámolója tárgyában adott magyarázat elfogadásáról

Molnár Szabolcsné: Elmondta, hogy az elızı testületi ülésen döntés született arról, hogy a
képviselı-testület abban az esetben fogadja el a beszámolót, ha az Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolójában magyarázatot ad a
kuratórium elnöke a mellékletben csatolt közhasznúsági jelentés közötti számszaki
ellentmondásra. A közalapítvány kuratóriumának elnöke a rendelkezésre álló határidın belül
mellékelten csatolt tájékoztatóját megküldte, és abban megfelelı magyarázatot adott az
eltérésre.
A bizottság tagjainak részérıl észrevétel, kérdés nem hangzott el.

A bizottság a napirendi pont ismertetése után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
13/2011. (V.24.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolója tárgyában
adott magyarázat elfogadásáról
Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi
mőködésérıl szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését az elıterjesztéssel egyezı
tartalomban 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: Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló
keretösszeg átcsoportosítása
Molnár Szabolcsné: Tájékoztatta az ülésen résztvevıket, hogy a képvieslı-testület 112/2010.
(VI.24.) Kt. Határozatával 20.000.000 Ft keretösszeget különített el az SZKTT Közoktatási
Intézménye Pallavicini Sándor Iskola új épületszárnyának berendezéséhez. A beruházás
befejezésével egy idıben, illetve azt követıen az intézmény megfelelı mőködéshez szükséges
eszközök, berendezések beszerzése megtörtént, melynek összköltsége az összesítést követıen
14.084.830 Ft volt. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján Csányi Sándor mőszaki-beruházási
osztályvezetı javaslatot tett arra, hogy a keretösszegbıl fennmaradó 5.915.170 Ft összeget a
Pallavicini Sándor Iskola ingatlanán és az azt övezı önkormányzati tulajdonú közterületein az
iskolához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztésére csoportosítsa át. Az Alkotmány
krt. és az Aradi utca keresztezıdésében fokozott veszélyhelyzetet teremt a megnövekedett
gyalogos és kerékpáros forgalom. Az iskola új konyhája gazdasági bejáratának hiányzó közúti
közlekedési kapcsolata napi problémát okoz az üzemeltetés során, ezért a Pénzügyi
Bizottságon Csányi Sándor elmondta, hogy az árok, azon a részen lefedésre kerülne, hogy
közvetlenül be tudjon fordulni az ételt szállító autó a gazdasági bejárathoz, illetve ennek
térburkolása. Az udvari térburkolatok hiányosságai üzemeltetési és használati problémákat
okoz, és a parkoló szabályos kialakítása hiányzik. Továbbá elmondta, hogy az Alkotmány krt.
és az Aradi utca keresztezıdésében zebra és járdasziget kialakítása lenne célszerő, melynek
összköltsége 8.000.000 Ft lenne, de ez ebbıl az összegbıl nem valósítható meg.
A bizottság elnöke megkérdezte, hogy van-e valakinek véleménye, észrevétele, kérdése?
Gonda László: Elmondta, hogy a 20.000.000 Ft-ot a képviselı-testület az eszközbeszerzése
különítette el, a régi szárnyban ezt a fennmaradó összeget el lehetett volna költeni, a régi
szárny állagának javítására, például ablakcserére. Az elıterjesztésben felsorolt infrastruktúra
fejlesztése is fontos, de arra külön kellene elkülöníteni.
Dr. Sümegi Sándor: Véleménye szerint a 20.000.000 Ft-ot a képviselı-testület arra szavazta
meg, hogy az iskolát berendezzék. Múlt idıben beszél arról az elıterjesztı, hogy a beszerzés
megtörtént, befejezıdött, de ez sajnos nem így van, mert a mai napig vannak olyan termek,
helyiségek, amelyek nincsenek berendezve, melynek egyetlen oka van, hogy hosszú ideig
nem lehetett tudni, hogy a 20.000.000 Ft-ból mennyi lett elköltve. Ez az elmúlt hetekben az
iskola igazgatója megkérdezte, hogy mennyi pénz maradt meg ebbıl, hogy valamire lehet-e
még felhasználni pénzt. A Pénzügyi Bizottság elnöke számoltatta ki a hivatalban, hogy
mennyi pénz fogyott el, így derült ki, hogy ebbıl az összegbıl rendelkezésre áll még közel 6
millió forint. Az iskola ezt a fennmaradó összeget el tudná még használni, több olyan dolog is
van, ami még hiányzik. Ez az iskola számára is egy teljesen új megközelítés, miszerint ezt a
pénzt az Önkormányzat másra szánja. Az iskola vezetése ezt az elıterjesztést akkor látta
amikor mi, egyeztetés nem történt senkivel arról, hogy van-e még igénye bármire az
iskolának, ezt kész tényként kapta az iskola, hivatalosan még ma sem kaptak errıl értesítést,
hogy ez a 6 millió forint átcsoportosításra kerül. Úgy gondolom, mielıtt egy döntés
megszületik, elıtte tájékozódnia kell az elıterjesztınek, hogy valóban nincs-e már
berendezési eszközökre szüksége az iskolának. Például az orvosi szoba teljesen üres, a
testnevelık számra kialakított nevelıi szintén üres, konkrétan vannak még dolgok, amik nem
készültek el. Az egyik legfıbb probléma az üzemeltetés kapcsán az épület visszhangossága,
szigeteletlenek az ajtók a falak, most 28 fok van a tantermekben, csak nyitott ajtónál és
ablaknál lehet tanítani, kereszthuzat van az iskolában folyamatosan. Konzultálni kellene az
iskola tényleges üzemeltetıjével és használóival, hogy milyen sorrendet kellene felállítani a
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felhasználásban, azzal együtt, hogy ami az elıterjesztésben fel van sorolva, az valóban fontos
és kell, de úgy gondolom, hogy a közterületi átjáró kialakítása azt nem ebbıl a pénzbıl
kellene, hogy megvalósuljon, hanem más beruházási keretbıl.
Gonda László: Elmondta, hogy szükség van valóban ezekre az infrastruktúrális
fejlesztésekre, de a berendezésekre most nagyobb szükség lenne.
Dr. Sümegi Sándor: Elmondta, hogy kell átjáró, de azt meg kellett volna az épülettel együtt
építeni, most a járdán tudják bevinni a gyerekeknek az ebédet, ami szabálytalan. Azt
javasolnám, hogy ezekkel a beruházásokkal egyetért a bizottság, szükségesnek látjuk, de
mielıtt az átcsoportosítás megtörténik, elıtte kerüljön felmérésre az, hogy ténylegesen mik
azok a berendezések az épületen belül amikre még felmerült igény. Elıször ezeket elégítsük
ki, utána pedig ami marad pénz, azt csoportosítsuk át a közlekedési infrastruktúrára.
Természetesen az iskola udvarában muszáj valamit tenni a térburkolással, mert olyan
mennyiségő sarat és homokot hordanak be a gyerekek az épületbe, hogy több éves szintő
kopottságot eredményezett, hiába takarítják. Ezek az anyagok, amik ki lettek választva, ezek
aszfaltos városi iskola burkolatához valók. A fehér falfelület is elkoszolódik, azzal is kell
valamit kezdeni.
Molnár Szabolcsné: Tájékoztatta az ülésen résztvevıket, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén
elhangzott, hogy a rongálás fenntartással kapcsolatos probléma, nem beruházással kapcsolatos
dolog.
Dr. Sümegi Sándor: Megkérdezte mit értenek rongálás alatt?
Molnár Szabolcsné: Elmondta, hogy rongálás alatt azt értették, hogy a gyerekek
összerugdossák a falat.
Dr. Sümegi Sándor: ha a gyermek a kezével hozzáér a falhoz, vagy felmegy a lépcsın, az
nem számít rongálásnak.
Molnár Szabolcsné: Megjegyezte, hogy mosható falfelület lenne a legcélszerőbb az
épületben.
Dr. Sümegi Sándor: Javasolja, hogy csak annyit csoportosítsunk át ebbıl a pénzbıl
beruházási típusú mőveletekhez, ami marad azután, hogy az iskola berendezése és optimális
használhatósága már megvan. Eddig csak a legminimálisabb felszerelés lett megvásárolva az
iskolának, hogy tudjon üzemelni, ez került 14 millió forintba. A további berendezésekre nem
mertek rendelni, mert nem tudták mennyi a még fennmaradó összeg.
Gonda László: Javasolja, hogy a fennmaradó összeg az iskola berendezésére legyen fordítva.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Elmondta, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi összeget
kellene fordítani berendezésekre, ahhoz tájékoztatást, javaslatot kell kérni az iskolától.
Dr. Sümegi Sándor: Úgy gondolja, hogy nem a teljes összeget kell átcsoportosítani, hanem
annyi összeget, ami az iskola berendezése után fennmarad. Ebben a formában így nem
támogatom a javaslatot.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Javasolja, hogy az eszközigény felmérése utáni rész kerüljön
átcsoportosításra a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

14/2011. (V.24.) MOESZB szám
Tárgy: Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg
átcsoportosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága, a Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére elkülönített keretösszegbıl
fennmaradt 5.915.170 Ft felhasználásával és a beruházással egyetért, azzal a módosítással,
hogy a Pallavicini Sándor Iskola Igazgatójával történı egyeztetés, és az eszközigény felmérése
után a fennmaradt összeget csoportosítsa át az iskolát övezı közlekedési infrastruktúra
fejlesztésére.

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

4. napirendi pont: Állásfoglalás a Területi Gyermekvédelmi
Gyermekotthonok Igazgatósága átszervezésének koncepciójáról

Szakszolgálat

és

Molnár Szabolcsné: Tájékoztatta a bizottsági ülésen résztvevıket, hogy a TEGYESZ által
biztosított úgynevezett otthont nyújtó ellátás, továbbá a szakszolgáltatási rendszerén belül
mőködı ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító otthon a jövıben a Szeged-Csanádi
Egyházmegyével megkötendı ellátási szerzıdés keretében válna biztosítottá.
A bizottság tagjainak részérıl észrevétel, kérdés nem hangzott el.

A bizottság a napirendi pont ismertetése után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
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15/2011. (V.24.) MOESZB szám
Tárgy: Állásfoglalás a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok
Igazgatósága átszervezésének koncepciójáról
Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Csongrád Megyei Önkormányzat koncepcióját a Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága átszervezésére vonatkozóan 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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