1276-1/2012.
Jegyzıkönyv
Mely készült 2012. február 7.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Gajdosné Pataki Zsuzsanna- bizottsági tag
Dr. Sümegi Sándor- bizottsági tag
Gonda László- külsı tag
Sípos György- külsı tag
Kakas Béla- Polgármester
Vári Istvánné- EESZI intézményvezetı
Ambrus László- képviselı
Bábi Tímea-gazdálkodási ügyintézı
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait, illetve Kakas Béla
polgármestert, Ambrus László képviselıt, Vári Istvánné EESZI intézményvezetıt, és Bábi
Tímea gazdálkodási ügyintézıt. 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: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
2. napirendi pont: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására
3. napirendi pont: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye
Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi
költségvetésének megtárgyalása és a 2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
4. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

A napirendi pontokat a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta
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1. napirendi pont: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetıje a térítési díjak módosítására tett javaslatot, mely javaslat indokolásában
kitért az ágazati infláció mértékére, amely 4.2%, valamint egyéb intézményi költségek
növekedésére való hivatkozással javasolta a térítési díjak 5%-os emelését.
A bizottság elnöke felkérte Vári Istvánné intézményvezetıt a napirendi pont ismertetésére.
Vári Istvánné: elmondta, hogy tavaly nem volt térítési díjemelés, viszont azóta a költségek
emelkedtek. A szociális étkezési díjak 5%-os emelésére tett most javaslatot, sávonként az
alapösszeg 5%-al emelkedik, plusz 2012. január 1-tıl az ÁFA is 2%-al nıtt. Figyelembe véve
azokat a jövedelemkorlátokat amit a törvény szabályoz, hogy csak az étkezésnél a jövedelem
25%-át nem lépheti túl a térítési díj, ezek a térítési díjak alapvetıen beleférnek.
A bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Kérdés, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

3/2012. (II.7.) MOESZB szám
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a rendelet-tervezetet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására 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
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2. napirendi pont: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására

Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy a Gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. év XXXI. Törvény módosításával 2012. január 1. napjától az önkormányzatoknak
lehetıséget ad a bölcsıdei térítési díjak újra szabályozására, átalakítására. A bölcsıde
esetében lehetıvé teszi, hogy a fenntartó döntésétıl függıen az étkezésért fizetendı térítési
díjon felül az intézményvezetı a gondozásért is külön személyi térítési díjat állapítson meg. A
gondozási díj magában foglalja a gyermek gondozását, nevelését, nappali felügyeletét és a
vele történı foglalkozást.
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Intézményvezetı számítása alapján az
EESZI keretein belül mőködı bölcsıde intézményi térítési díja 345,- Ft/nap/fı.

Kakas Béla: elmondta, hogy 200,- Ft-ra tett javaslatot az intézményvezetı, a 345,- Ft-al
szemben, ez lenne a felsı határa, 58% erejéig tesz javaslatot.

Molnár Szabolcsné: felkérte Vári Istvánnét a napirendi pont ismertetésére.

Vári Istvánné: tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a fenntartónak lehetısége van arra, hogy
a bölcsödében gondozási díjat kérjen. Az étkezési térítési díjnál szeretnénk a 4.2%-ot
érvényesíteni, mivel ennyit emelkedtek az alap élelmiszer árak is. Az önköltség számításunk
alapján a tényleges költség és az igényelhetı normatíva közötti összeg képezhet gondozási díj
alapot, és ez jött ki 345,- Ft/nap/fı összegre. E szerint a számítás szerint, és figyelembe véve
azt, hogy átlagban 21 napot kell néznünk egy hónapban, akkor ez 4.2%-al növelné a családok
kiadását, azzal kiegészítve, hogy törvényileg a 3 vagy több gyermekesek, és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülıknek a gondozási díj tekintetében nem kell
fizetniük. Beszéltünk a szülıi érdekképviselet tagjaival is, akik ezt méltányos összegnek
tartják. A bölcsıdébe nem kérünk be a szülıktıl külön egészségügyi papírt, papírzsebkendıt,
szalvétát, így minden költséget mi vállaltunk. 345,-/Ft/napnál magasabb összeget nem
határozhatunk meg, úgy gondoltuk ez az a határ, amit elfogadhatónak tartanak.
Molnár Szabolcsné: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Kérdés, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
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4/2012. (II.7.) MOESZB szám
Tárgy: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a rendelet-tervezetet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására 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

Vári Istvánné távozott a bizottsági ülésrıl.

3. napirendi pont: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye
Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi
költségvetésének megtárgyalása és a 2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Molnár Szabolcsné felkérte Kakas Béla polgármestert a napirendi pont ismertetésére.
Kakas Béla: köszöntötte az ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy ugyanaz a folyamat zajlott
le rutinszerően, mint minden évben. A tagintézmény vezetıktıl bekért adatok alapján a
Kistérség összeállítja azt a költségvetés tervezetét, amit egyeztet. A koncepció összeállítása és
a tervezet készítése közben is folyamatosan kapcsolatban állnak az intézményvezetıkkel és az
önkormányzatokkal. Ennek eredménye képen a testületi anyagba látszik, hogy
nagyságrendben a tavalyihoz képest nem változott, tavaly 160.793.000 Ft volt az
önkormányzat által fizetendı hozzájárulás mértéke, idén ez 162. 854. 000 Ft. Az egyeztetés
eredményeként jöttek létre korrekciók, az elsı tervezetben 20 milliós nagyságrend volt éves
szinten, amit nem tud egyetlen önkormányzat sem teljesíteni. Önmérsékletet a dologi
kiadásoknál, felújításoknál, beruházások vonatkozásában látunk az anyagban. Javaslom, és
remélem, hogy sikerül kigazdálkodni, hogy az 5 000,- Ft-os étkezési hozzájárulás (Erzsébet
utalvány formájában) kerüljön be a rendszerbe, ez nincs beépítve, ez kb. 6 milliós pluszt
jelentene. Úgy tudom, hogy a Képviselı-testület csütörtöki ülésére el fog készülni a Ratkai
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Imre által egy elszámolás, ami alapján kiderül mennyi a pénzmaradvány, és ezzel a
korrekcióval szeretnénk majd elfogadni a költségvetést.
Az, hogy az iskola vonatkozásában a felújításokkal, beruházásokkal nem foglalkozunk,
egyrészt azért van, mert tisztán kell látni a jövıben azt, hogy az intézmény fenntartása állami
kézbe kerül, és hogy ott marad-e szerepe az önkormányzatoknak, ha igen, akkor milyen
szerepe lesz, így nem lenne indokolt költeni a továbbiakban az intézmény együttesre. Az
épületek fenntartása és mőködtetése visszaszerzıdhetı, de nem látjuk még pontosan, akkor
érdemes lenne korszerősíteni. Minden iskolánál ez volt a fı szempont, hogy ezeket a
kiadásokat visszafogják.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Dr. Sümegi Sándor: elmondta, hogy nagyon meglepte az, hogy a felújításokra és a
beruházásokra 0 Ft lett tervezve. Ez az épület az elkészülte óta a 3. szezonját fogja
megkezdeni. A beruházás befejezésekor több dologgal adós maradt az önkormányzat, illetve a
beruházó. Ahhoz, hogy az épület teljes mértékben elkészüljön, van olyan terem, ami a mai
napig nincs berendezve, többek között például az iskola orvosi rendelıje sincs berendezve,
erre többször történt már egyeztetés, a mai napig nem történt meg. Illetve kényszer
megoldásnak neveztük annak idején, hogy az iskola nem mosható lábazatot kapott a festése
során. Ennek az a következménye, hogy mára már rendkívüli módon elhasználódott az a fehér
diszperziós festés, amit az iskola kapott. Úgy gondolom, hogy ez a festési állapot, ez a
tisztasági állapot már szégyene ennek a szép beruházásnak. Legalább egy tisztasági festés
kellene a közös helyiségekben, folyosókon, azokon a helyeken ahol a festés már tönkrement.
Ki kellene javítani, ha ez nyáron nem történik meg, évközben nem lehet megoldani, az átadásátvétel is évközben fog megtörténni.
Molnár Szabolcsné megkérdezte van-e még valakinek kérdése, véleménye ehhez a napirendi
ponthoz?
Más vélemény nem hangzott el. A bizottság elnöke felkérte a tagokat, hogy szavazzanak
kézfeltartással, ha egyetértenek a napirendi ponttal.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

5/2012. (II.7.) MOESZB szám
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor
Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi költségvetésének
megtárgyalása és a 2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az
egyeztetési eljárás alapján
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Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini
Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi költségvetésének
megtárgyalását és a 2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározását az
egyeztetési eljárás alapján az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és a Képviselıtestület által elfogadásra javasolja.

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

4. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy az Országgyőlés által 2011. december 23.-án elfogadott
Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendelet tartalmazza az
önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1.-tıl hatályos szabályokat.
A bizottság elnöke felkérte Bábi Tímeát, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Bábi Tímea: elmondta, hogy az Államháztartási törvény 2012. január 1.-én hatályba lépett. A
költségvetést érintı változás, hogy teljes mértékben elkülönül az önkormányzat költségvetése
és a polgármesteri hivatal költségvetése. Külön elemi költségvetés fog készülni az
Államkincstár felé az önkormányzatról, a hivatalról, és külön az intézményekrıl is. Ennek
megfelelıen a fizetési számláink rendszere is változott, mert külön fı számlák lesznek az
intézményeknek is, és elkülönült könyvvezetéssel is fognak rendelkezni az átláthatóság miatt.
Az Államháztartási törvény azt is kimondja, hogy a költségvetés elıtt még egy határozatot
kell elfogadni, amelyben szerepelnek azok a kötelezettségeink, amik adósságot
keletkeztetnek, ez a kötvény, és azok a bevételek, amelyeket a stabilitási törvény szerint
figyelembe lehet venni, ezeket tettük meg. A kötvények esetében az árfolyam a 2011.
december 31. állapot szerinti, ezt évekre elıre vetíteni nem tudjuk. A Pénzügyi bizottságon
elhangzott, hogy javítani kell az 1/c táblázatban, itt az oszlop elnevezése lemaradt, illetve a 7.
mellékletben nem került átvezetésre, hogy mőködési hiányt nem tervezünk. Ezek javításra
fognak kerülni.
Kakas Béla: kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetés közmeghallgatás keretében fog a
testület elé kerülni. A Jegyzı asszony az Államháztartási törvény változását és a Stabilitási
törvényben elıírt dolgokat összefoglalja, hogy mik azok a változások, amiket a költségvetés
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kialakítása kapcsán figyelembe kellett venni. Tavaly volt egy házi pénztár, ez most hat házi
pénztárra csoportosult az intézményeink miatt, így saját áttekinthetı költségvetések vannak.
Fontos az áttekinthetıség és a likviditás, egyik sem lehet forráshiányos. Havonta van
likviditási terv készítési kötelezettség. Megváltoztak az utalványozások, utalványozási rend is
megváltozik. Sok minden változik, új bankszámlák kellettek, új aláírási címpéldányokat
kellett készíteni. Az önként vállalt feladatoknál már meghatározza a törvény, hogy nem lehet
forráshiány.
Molnár Szabolcsné: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Kérdés, vélemény nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen, és 1 tartózkodik szavazattal a
következı határozatot hozta:
6/2012. (II.7.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetését 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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