1276-4/2012.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2012. május 29.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Gajdosné Pataki Zsuzsanna- bizottsági tag
Gonda László- külsı tag
Sípos György- külsı tag
Arany Jánosné- szociálpolitikai ügyintézı
Dr. Tülkös Mariann- igazgatási ügyintézı
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait, illetve Arany Jánosné
szociálpolitikai ügyintézıt, valamint Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintézıt.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag nem jelent meg az
ülésen. 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: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi
ellátásáról
2. napirendi pont: Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet

A napirendi pontokat a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.
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1. napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról
Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy a beszámoló nagyon szép munka, átfogó képet ad a gyermekek
helyzetérıl. A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.)
96. §-ának (6) bekezdése elıírja, hogy 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 bizottság elnöke megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdésük, észrevételük van-e a napirenddel
kapcsolatban?
Gonda László: elmondta, hogy igazán színvonalas a beszámoló. A gazdasági helyzet miatt sok a
rászoruló gyermek.
Arany Jánosné: megjegyezte, hogy a grafikonból látszik, hogy a 18 év alatti gyermekek 23%-a
részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Molnár Szabolcsné: hozzáfőzte, elgondolkodtató,
visszavezethetıek a családi gondokra, problémákra.

hogy

az

iskolai

hiányzások

sokszor

Arany Jánosné: elmondta, hogy a jegyzıi gyámhatósági ügyeknél a védelembe vett gyermeke száma
emelkedett. A Gyermekvédelmi Törvény változásával 10 igazolatlan óra után a jegyzınek
tájékoztatási kötelezettsége van a szülık felé. Ha az igazolatlan órák száma az 50-et eléri, akkor 2012.
január 31.-ig minden 18 év alatti gyermeket védelembe kellett venni, illetve az iskoláztatási
támogatását fel kellett függeszteni.
2012. január 31.-ét követıen már csak a 16 év alatti gyermekeket kell védelembe venni. A 16 év feletti
gyermekeknél, ha eléri az igazolatlan órák száma az 50-et, akkor nem a jegyzı rendelkezik, hanem
felkéri az Államkincstárt, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetésérıl rendelkezzen.
2012. január 31. elıtt a 16-18 év közötti gyermekeknél természetben történt az iskoláztatási támogatás
folyósítása a szüneteltetés helyett. 16 év felett már nem veszünk védelembe gyermeket, és csak
indokolt esetben tartható fenn a védelembe vétel, ha megszüntetésre került az iskoláztatási támogatás
felfüggesztése.

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

10/2012. (V.29.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
beszámolót az elıterjesztéssel egyezı 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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Arany Jánosné távozott a bizottsági ülésrıl.

2. napirendi pont: Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet
Molnár Szabolcsné felkérte Dr. Tülkös Mariannt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Tülkös Mariann: a rendelet-alkotást az indokolta, hogy 2012. április 15.-én az új
Szabálysértési Törvény hatályba lépett, és innentıl kezdve megváltozott a szabálysértésnek a
definíciója, nem lehet önkormányzati rendelettel magatartást szabálysértéssé nyilvánítani.
Ehhez kapcsolódóan a szabálysértési rendelet kötelezıvé tette minden önkormányzatnak,
hogy május 31.-ig vizsgálja felül és helyezze hatályon kívül a szabálysértési rendelkezését,
hogy ne legyen ellentmondás az önkormányzati rendeletek és a törvény elıírásai között.
Közben párhuzamosan kialakult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, és a
Közigazgatási eljárásról szóló törvény módosításai kapcsán, hogy ha szabálysértéseket ugyan
nem is állapíthatja meg az önkormányzat, de megteremtette a lehetıségét arra a jogalkotó,
hogy a tiltott, közösségellenes magatartás definiálásával és szankcionálási lehetıségeivel a
helyben rosszallott magatartási formákat mégiscsak szabályozza.
Mi ezt a két tevékenységet összevontuk, hatályon kívül helyeztük a volt szabálysértési
rendeleteket, és megpróbáltuk az eddig szabályozott magatartásokat, illetve a hivatal
munkatársaival együttmőködve az eddigi tapasztalatokat is átültetve egy új rendeletet alkotni,
hogy a valóságos problémákat próbáljuk meg szabályozni.
A korábbiakban ez a rendelet 11 rendeletünket érintette, így a mindennapi alkalmazása nem
volt egyszerő. Az új rendelet összefoglalja egyben, így könnyebben követhetı.
Molnár Szabolcsné megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdés, vélemény van-e a napirendi
ponttal kapcsoltban?
Gonda László: elmondta, hogy az állattartással kapcsolatban zavaró, hogy vannak olyan
házak, ahol nem megfelelıen takarítják el az állati mellékterméket, ami kellemetlenséget
okoz, sok a légy emiatt.
Véleménye szerint a rendeletbe bele kellene hogy kerüljön kifejezetten a legyek irtása.
Dr. Tülkös Mariann: elmondta, hogy ez benne van a rendeletben: „az állattartó köteles
rendszeresen, és az adott kártevı fajtájának megfelelı hatékony módszerrel irtani a kártékony
rágcsálókat és rovarokat.”
A rovarok alatt természetesen a legyekre is gondoltunk. Az igazgatási irodáról és a közterületfelügyelet részérıl kiszoktunk járni ellenırizni, és javasoljuk a hiányosságok pótlását.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

11/2012. (V.29.) MOESZB szám
Tárgy: Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezetet 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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