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Jegyzıkönyv
Mely készült 2011. november 22.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Dr. Sümegi Sándor- bizottsági tag
Gonda László- külsı tag
Sípos György- külsı tag
Csúri Henriett- közmővelıdési csoportvezetı (Sándorfalvi Kulturális
Központ)
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat. Jelezte, hogy
Gajdosné Pataki Zsuzsanna nem tud részt venni a bizottsági ülésen, helyette Csúri Henriett
közmővelıdési csoportvezetı tájékoztatja a bizottságot a Sándorfalvi Kulturális Központ
Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletének módosításáról. A bizottság elnöke
megállapította, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitotta az ülést.

A bizottság elnöke ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a következıek:

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: A Képviselı-testület 2012. évi munkaterve

2. napirendi pont: A Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1.
sz. és 2. sz. mellékletének módosítása

A napirendi pontokat a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: A Képviselı-testület 2012. évi munkaterve

Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy a munkaterv az Önkormányzati törvény felhatalmazása
alapján készült. Szükséges a jogszabályok által kötelezıen elıírt napirendi pontok bevezetése,
valamint azon napirendi pontok, amelyek tárgyalását korábban elfogadott önkormányzati
rendelet vagy határozat ír elı. Írásbeli javaslatok is érkeztek a munkatervhez.

1

A bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Dr. Sümegi Sándor: elmondta, hogy az Önkormányzati törvény alapján évente legalább 6
ülést kell tartani. Javasolja, hogy törekedni kell arra, hogy augusztus kivételével minden
hónapban legyen rendes testületi ülés, és ezzel együtt csökkenjen a rendkívüli ülések száma..
Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy a következı évben januárban, júliusban, augusztusban
és decemberben nem lesz testületi ülés. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e
Dr. Sümegi Sándor javaslatával? Amennyiben igen, kézfeltartással jelezzék.
A bizottság 4 igennel egyetért a javaslattal.
Gonda László: jelezte, hogy a februári testületi ülésen lesz a közmeghallgatás, ami délelıtt
10 órakor kezdıdik. Javasolja, hogy célszerőbb lenne a közmeghallgatást délutáni órákra
tenni, mert a lakosok a munkaidı miatt nem tudnak részt venni délelıtt a közmeghallgatáson.
Molnár Szabolcsné: megkérdezte a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e Gonda László
javaslatával? Amennyiben igen, kézfeltartással jelezzék.
A bizottság 4 igennel egyetért a javaslattal.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

38/2011. (XI.22.) MOESZB szám
Tárgy: A Képviselı-testület 2012. évi munkaterve
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága, Sándorfalva Város Képviselı- testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak, valamint a
külön jogszabályokban elıírtak alapján összeállított, és az elıterjesztés mellékletét képezı
2012. évi munkatervéhez a következı módosításokat javasolja:
1. Augusztus hónap kivételével minden hónapban legyen rendes testületi-ülés.
2. 2012. február hónapban a testületi-ülés keretében tartandó közmeghallgatás kezdı
idıpontja a délutáni órákban legyen.
Ezen javaslatok megtárgyalása után a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a 2012. évi
munkatervet.
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: A Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1.
sz. és 2. sz. mellékletének módosítása
Molnár Szabolcsné felkérte Csúri Henriettet a napirendi pont ismertetésére.
Csúri Henriett: elmondta, hogy a Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési
Szabályzatában a bélyegzı használatról szóló szabályzat került módosításra. Azért volt ez
szükséges, mert az intézmény vállalkozási tevékenységet folytat, így a NAV
bankszámlanyitást rendelt el az intézmény részére. A fejbélyegzıre ezért rá kellett hogy
kerüljön az új bankszámlaszám. A Kastély Kávézóban kerülne csak használatra a bélyegzı a
gazdasági iratokhoz. A másik módosítás a Sándorfalvi Kulturális Központ telephelyeinek
nyitvatartási rendjérıl szól. A Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központban szakmai ellenırzést
tartottak, melynek során állandó nyitva tartást rendeltek el. Állandó nyitva tartás eddig nem
volt, a rendezvényekhez igazodva történt. Az állandó nyitvatartási rend a tanév ideje alatt
hétfıtıl péntekig délután 13:00 órától este 20:00 óráig tart. A Kastély Kávézó állandó
nyitvatartási rendje a mindenkor hatályos mőködési engedély alapján történik. A fogyasztók
igényei alapján kívánjuk létrehozni. A kávézó hétfıtıl csütörtökig délelıtt 10:00 órától este
20:00 óráig, pénteken és szombaton délelıtt 10:00 órától éjfélig, vasárnap délelıtt 10:00
órától este 20:00 óráig tart nyitva.
Dr. Sümegi Sándor: megkérdezte, hogy a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
nyitvatartási ideje alatt milyen állandó programokat tartanak a fiatalok számára?
Csúri Henriett: állandó lehetıség a pin-pongozás, cso-csózás, vagy akár filmvetítés. Ez a
nyári szünet ideje alatt is mőködött. Szórólapon hirdettük a különbözı foglalkozásokat.
Dr. Sümegi Sándor: megkérdezte, hogy ezen felül vannak-e más rendszeres programok a hét
órás nyitva tartási idı alatt?
Csúri Henriett: folyamatosan vannak programok, mint például jógaoktatás, zumba, nıi
torna. A nyáron kézmőves játszóház is volt.
Dr. Sümegi Sándor: a szombati és vasárnapi napok alkalmi programokkal vannak kitöltve?
Csúri Henriett: A szombati és vasárnapi napok rendezvényekhez igazodnak. A nyári
idıszakban hétvégén is nyitva volt.
Gonda László: elmondta, hogy érdemes lenne szakköröket mőködtetni, például fotó-, vagy
sakk szakkört. Olyan programokat kell létrehozni, ami behozza a fiatalokat. Meg kellene
nézni, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a SZIKK mőködését, akár dolgozói létszám
növeléssel, programokkal.
Sipos György: véleménye szerint a mővelıdésszervezı feltudja mérni azokat igényeket,
amelyekre a fiataloknak szüksége van. A szombat-vasárnapi nyitva tartással nem ért egyet,
mert a hétvége legyen a családé, amikor együtt tudnak kicsit lenni.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, majd megkérte a
bizottság tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják, és egyetértenek az
elıterjesztéssel.
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A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
39/2011. (XI.22.) MOESZB szám
Tárgy: A Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. sz. és 2. sz.
mellékletének módosítása

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Kulturális
Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 1. sz. és 2. sz. mellékletének módosítását az
elıterjesztés szerinti tartalommal 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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