974-9/2011.
Jegyzıkönyv
Mely készült 2011. szeptember 27.-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
Kaszás László- Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola igazgatója
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, valamint Kaszás
Lászlót, a STAMI igazgatóját és Arany Jánosné szociálpolitikai ügyintézıt. Megállapította,
hogy a bizottság határozatképes, és megnyitotta az ülést.
Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, és a meghívóban szereplı
6. napirendi pont– STAMI pedagógiai programjának módosítása- elsıként történı
megtárgyalására.
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyetértettek a javaslattal.
A bizottság elnöke ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a következıek:

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: STAMI pedagógiai programjának módosítása

2.napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011.
(…….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
3. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011.
(…….) Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
4. napirendi pont: Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi
rendezvényekrıl
5. napirendi pont: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához
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6. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata,
valamint az EESZI, a STAMI, Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratainak
módosítása
A napirendi pontokat a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: STAMI pedagógiai programjának módosítása

Molnár Szabolcsné felkérte Kaszás Lászlót a napirendi pont ismertetésére.
Kaszás László: köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 27/1998. (VI.10.) MKM
rendelet módosította a tanszakok elnevezését, illetve új tantervi követelményeket határozott
meg, és ezeket kellett bevezetni a pedagógiai programba, és az alapító okirat módosítását is
ezért kellett elvégezni. A tanszakok elnevezése változott, illetve a tankönyvek változtak, és a
mővészeti alapvizsga követelményei.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, majd megkérte a bizottság
tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják, és egyetértenek a beszámolóval.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a
következı határozatot hozta:
23/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: STAMI pedagógiai programjának módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága, az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítását a módosítással egységes
szerkezetbe foglaltan elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester
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Kaszás László távozott a bizottsági ülésrıl.

2. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011.
(…….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Molnár Szabolcsné felkérte Arany Jánosnét a napirendi pont ismertetésére.
Arany Jánosné: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és
Felügyeleti Fıosztálya a település pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló helyi
rendeletét felülvizsgálta, és javaslatot tett a módosítására. A jogszabályalkotás rendelkezései
is változtak, mely új szerkezeti rendet írt elı, és ennek megfelelıen lett elkészítve a helyi
rendelet. A szociális törvényben történt változások átvezetésre kerültek a rendeletben.
Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy úgy vette észre, hogy mellékletekkel lett kiegészítve a
rendelet.
Arany Jánosné: Igen, a szükséges mellékleteket tartalmazza a rendelet.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, majd megkérte a bizottság
tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják, és egyetértenek a beszámolóval.

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

24/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet
tervezetet elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.

Molnár Szabolcsné
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: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011.
(…….) Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Molnár Szabolcsné felkérte Arany Jánosnét a napirendi pont ismertetésére.
Arany Jánosné: a térítési díj változásról az SZKTT KI fıigazgatója értesítette az
önkormányzatot, hogy az S-FOOD Gastronomy Kft. vette át az óvoda étkeztetését. A
megállapított étkeztetési díj összegét megküldte önkormányzatunk részére, melyet a helyi
rendeletben kell szabályozni. Ezen rendelet mellékletét képezik az óvodai és iskolai
étkeztetési díjak. Az óvodánál az elızı térítési díj 250,- Ft/nap/fı+ÁFA volt, a módosított ár
280,- Ft/nap/fı +ÁFA lett. A tízórai díja nem változott.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, majd 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:

25/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága az önkormányzati rendelet tervezetet a gyermekvédelmi ellátásokról elfogadja, és a
Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke

Arany Jánosné távozott a bizottsági ülésrıl.
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4. napirendi pont: Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi
rendezvényekrıl
Molnár Szabolcsné felkérte Gajdosné Pataki Zsuzsannát a napirendi pont ismertetésére.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: elmondta, hogy a városnapnál egyre kevesebb a látogatói
létszám, és egyre több sándorfalvi öntevékeny csoport, egyesület kéri a támogatásukat, hogy
önálló rendezvényt szeretne, de ez kicsit szétszabdalja magát a városnapot. A városnap
felépítését át kellene gondolnunk, a tematikus rendezvények sokkal nagyobb látogatói
létszámot vonzottak, mint a városnap, több nyári rendezvény kellene.
Molnár Szabolcsné: a rendezvényeken voltak meghívott vendégek, akik vonzották a
célközönséget is. A városnap esetében elterelıdött a város alapításáról a hangsúly.
Gonda László: megkérdezte, hogy az elıterjesztésben lévı javaslatot a Kulturális Központ
tette?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: igen, ez a Kulturális Központ szakmai javaslata, illetve az ott
dolgozók véleményét is figyelembe vettük. Az egyik javaslat, hogy a városnap július elsı
hétvégéje legyen, illetve, hogy több nyári tematikus rendezvény legyen. A betyárnapon kint
volt a fiatal, a közép- és az idısebb korosztály is, ebbıl lehetne egy régiós rendezvényt
szervezni.
Gonda László: megkérdezte, hogy a mínusz 72 000,- Ft minek a terhére fog kerülni?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: a Képviselı-testület 5 millió forintot állapított meg három
nagy rendezvény lebonyolítására. Ezt az 5 millió forintot úgy osztottuk szét, hogy 3 millió
került a városnapra, 1 millió a betyárnapra és 1 millió a böllérnapra. Így a böllérnapot mínusz
72 000,- Ft- al kezdjük. A továbbiakban szponzorokat fogunk megkeresni a rendezvény
lebonyolításához. Közel volt egymáshoz a városnap és a betyárnap, ezért nem volt szponzori
bevétel.
Dr. Sümegi Sándor: elmondta, hogy egyetért a Gajdosné Pataki Zsuzsanna által
elmondottakkal. A böllérnapot be kellene fejezni, nem volt már nagy érdeklıdés iránta,
kulináris napok vannak nagyon sok helyen. A betyárnap a vártnál jobban sikerült, a speciális,
tematikus rendezvényekre mennek el jobban az emberek. Véleménye szerint a betyárnapot
kellene nagyobb rendezvénynek hagyni, mely lovas- és betyárnappá alakulna, és a városnap
ebbe olvadna bele. A lovasok egyre többen vannak, és nagy célközönséget hoznának.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: egyetért a felvetéssel, a városnapot meghagyná az ünnepi
testületi ülésnek, a kitüntetések átadásának, és a megemlékezésnek.
Dr. Sümegi Sándor: elmondta, hogy a városnaphoz nem kellene kirakodó vásár, tüzijáték.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: vannak már ötletek a betyárnapra, felmerült, hogy jó lenne, ha
két napos rendezvény lenne.
Dr. Sümegi Sándor: A böllérnapot ki lehetne adni vállalkozónak.
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Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, majd 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:
26/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl készült
beszámolót az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadja, és a Képviselı-testület által
elfogadásra javasolja.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke

5. napirendi pont: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához
Molnár Szabolcsné felkérte Baloghné Móczár Gabriellát a napirendi pont ismertetésére.
Baloghné Móczár Gabriella: Sándorfalva Város Önkormányzata 2001. óta minden évben
csatlakozik a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Amennyiben az önkormányzat a 2012-es pályázati fordulóhoz is csatlakozni kíván, azt
csatlakozási nyilatkozattal teheti ezt meg, melynek postázási határideje: 2011. október 14.
A csatlakozás esetén az önkormányzatnak a pályázatokat legkésıbb 2011. október 17-ig kell
kiírni, a pályázatok benyújtási határideje: 2011. november 14., elbírálási határideje: 2011.
december 5. Az elbírálás eredményeinek összesített adatait 2011. december 16-ig kell
nyilvánosságra hozni, illetve az eredményekrıl a pályázókat értesíteni. A bírálati lapok
továbbküldési határideje a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor
Alapkezelı részére 2011. december 16. A jelenlegi fordulóban szintén ezt az összeget, azaz
2 000,- Ft/hó/ fı összeget javasolunk a pályázati feltételeknek megfelelı hallgatók „A” és „B”
típusú pályázati támogatásának összegeként, minthogy a hallgatók települési önkormányzat
által nyújtott támogatását a megyei önkormányzat is kiegészítheti.
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Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, majd 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:
27/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a csatlakozási szándék kifejezését a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához elfogadja, és a Képviselı-testület
által elfogadásra javasolja.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke

6. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata,
valamint az EESZI, a STAMI, Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratainak
módosítása
Molnár Szabolcsné tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a 2010. évi XC. Törvény 135. § 9.
bekezdése elıírja, hogy a jogszabályváltozások miatt szükséges módosításokat a törvény
hatálybalépését követı elsı Alapító Okirat módosításkor szükséges átvezetni. Mivel
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Intézményei esetében eddig nem
került sor az alapító okiratok módosítására, így a költségvetési szervekre vonatkozó
változások jelen elıterjesztés keretein belül kerülnek átvezetésre.
A jelenleg hatályos Ámr. 8/A §-a szerint a költségvetési szerveket gazdálkodási jogkörük
szerint kell besorolni önállóan mőködı vagy önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szervként, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV
törvény hatályon kívül helyezése miatt törölni kell a költségvetési szervek típus, illetve
tevékenység szerinti besorolását. Egyes szakfeladatok megnevezése és tartalma változott,
ezért szükséges a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában átnevezni az állami feladatként
ellátandó alaptevékenységi szakfeladatok között, az Egyesült Egészségügyi- és Szociális
Intézmény és a Sándorfalvi Kulturális Központ alaptevékenységei közé pedig felvenni a rövid
idıtartamú közfoglalkoztatást, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
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közfoglalkoztatását, és az egyéb közfoglalkoztatást. A Sándorfalvi Kulturális Központ
alaptevékenységei közé ezen kívül felvételre kerül alaptevékenységként az egyéb m.n.s.
szálláshely-szolgáltatás.
A Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény esetében további
változtatásokra is szükség van, az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetésérıl és kiadásáról 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításával
szinte minden mővészeti ágban történtek tanszakátnevezések, a rendelet aktualizálása folytán
szükséges az Alapító Okiratot módosítani.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, majd 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:

28/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadja, és a Képviselı-testület által
elfogadásra javasolja.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke

29/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményének Alapító Okiratának módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi és Szociális
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Intézményének Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal
elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke

30/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítását az
elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra
javasolja.
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke

31/2011. (IX.27.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítását az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadja, és a Képviselı-testület által
elfogadásra javasolja.
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
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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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