1276-6/2012.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2012. június 26.-án, 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
Arany Jánosné- Szociálpolitikai ügyintézı
Dr. Másody Zsolt- Igazgatási ügyintézı
Kaszás László- STAMI igazgató
Vári Istvánné- EESZI intézményvezetı
Sebestyén András- Alpolgármester
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait, illetve Arany Jánosné
szociálpolitikai ügyintézıt, Dr. Másody Zsolt igazgatási ügyintézıt, Kaszás Lászlót, a STAMI
igazgatóját, Vári Istvánnét, az EESZI intézményvezetıjét, és Sebestyén András
alpolgármester urat.
Molnár Szabolcsné jelezte, hogy Sipos György külsı tag nem tud részt venni a bizottsági
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 Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény 2011/2012. tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
2. napirendi pont: Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi munkájáról
3. napirendi pont: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011.
évi munkájáról
4. napirendi pont: Egyesített
programjának módosítása

Egészségügyi

és

Szociális

Intézmény

szakmai
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5. napirendi pont: Tájékoztató Sándorfalva Város egészségügyi alapellátásnak,
állategészségügyi ellátásának helyzetérıl
6. napirendi pont: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi feltételek
biztosításának rendezésére hatósági szerzıdéskötés Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala és Sándorfalva Városi Önkormányzata között
A napirendi pontokat a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
2011/2012. tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Molnár Szabolcsné: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi
munkatervében a június 28-i ülésének egyik napirendi pontjaként határozta meg a Sándorfalvi
Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mőködésérıl,
tevékenységérıl szóló beszámoló megtárgyalását. Az intézmény igazgatója elkészítette a
beszámolót, mely az elıterjesztés mellékletét képezi.
A bizottság elnöke megkérte a bizottság tagjait, hogy kérdésüket, véleményüket mondják el a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Gonda László: megkérdezte, hogy a költségvetési résznél a saját bevételek pontosan mit
takarnak, fellépési díjat?
Kaszás László: elmondta, hogy a gyermekekkel a fellépésekért soha nem kérnek díjazást. Ha
utazni kell, akkor az SZMK-tól kapnak ehhez segítséget. A saját bevétel a térítési díjból
származik.
Dr. Sümegi Sándor: megkérdezte, hogy a STAMI, amikor használja a színpadot, mennyi
bérleti díjat fizet?
Kaszás László: elmondta, hogy a STAMI használja ugyan a színpadot, de nem a saját
szervezésében, ez egy pályázat keretében rendezvényszervezınek van kiadva, így nem a
STAMI felé van leszámlázva, ezért nem tudja megmondani az összegét.
Dr. Sümegi Sándor: akkor a rendezvényszervezı fizette ki ezt a bérleti díjat?
Kaszás László: Igen.
Dr. Sümegi Sándor: megkérdezte, hogy Pély Barna mennyiért jött el?
Kaszás László: a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Pély Barna két napos oktatást vállalt el,
mely szintén a pályázathoz kapcsolódik, így a rendezvényszervezı felé van számlázva.
Tudomása szerint a két napos oktatás és az utazási és egyéb költségekkel együtt 90.000 Ft-ba
került.

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 3 igen, és 1 tartózkodás szavazattal a
következı határozatot hozta:
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20/2012. (VI.26.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012.
tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév
mőködésérıl, tevékenységérıl szóló beszámolót az elıterjesztéssel egyezı tartalommal
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

2. napirendi pont: Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi munkájáról
Molnár Szabolcsné felkérte Gajdosné Pataki Zsuzsannát a napirendi pont ismertetésére.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: elmondta, hogy intézményük számára a tavalyi év mozgalmas
volt, új szakfeladatot kaptak, nem csak a szabályzataikat kellett kidolgozni, hanem az egész
nagy intézményhálózatot, telephelyeket mőködtetni. Azok a szabályzatok, amiket
kidolgoztak, úgy néznek ki, hogy beváltak, és a nyitvatartási idı is. Úgy gondolja, így
üzemeltethetı a ház. A tavalyi év tanulsága, hogy egyre több bevételt kell ahhoz termelnünk,
hogy magas színvonalon láthassuk el a tevékenységünket. Ezt a több bevételt viszont nem
biztos, hogy a könyvtári szakfeladat, vagy a közmővelıdési szakfeladat fogja hozni, hanem
inkább a vállalkozási tevékenység.
Dr. Sümegi Sándor: megkérdezte, hogy a bányatónál most épült faház, amely egy
szolgáltatóház, milyen forrásból, és a Kulturális Központ vagy a bányató vállalkozása?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: elmondta, hogy üzemeltetési szerzıdése van a Kulturális
Központnak a Kft-vel. Magát a házat nem mi rendeztük be, mi csak az alapanyagokat visszük
oda. Amit a kávézóra kaptunk pénzt, abból vásároljuk meg az árút, a bevétel természetesen a
Kulturális Központé. Nem fix havi bérleti díjat kell fizetni, hanem a nettó forgalom bizonyos
százalékát kell kifizetni.
Dr. Sümegi Sándor: megkérdezte, hogy akkor maga az épület egy vállalkozóé?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: természetesen igen, és az épületben lévı berendezés is az övé.
Amit árusítunk, az a miénk, a kávézó keretein belül mőködik.
Dr. Sümegi Sándor: Akkor a nettó forgalom után kap bizonyos százalékot?
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna: Igen, ez a bérleti díj. Kiegészítésként még elmondta, hogy a
dolgozói létszám nem változott, két dolgozót megbízási szerzıdéssel alkalmaznak.

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

21/2012. (VI.26.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi munkájáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándofalvi Kulturális Központ 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az
elıterjesztés szerinti tartalommal 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

3. napirendi pont: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi
munkájáról
Molnár Szabolcsné: A szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92/B § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
intézmény fenntartója ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli az intézményben folyó
szakmai munka eredményességét.
A törvényben foglalt elıírásnak megfelelıen az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény vezetıje elkészítette a szakmai munkáról készített beszámolót.
A bizottság elnöke felkérte Vári Istvánnét a napirendi pont kiegészítésére.
Vári Istvánné: elmondta, hogy elsısorban szeretné megköszönni a Képviselı-testület eddigi
támogatását. A DAOP pályázatnak köszönhetıen 2011.-ben létrejöttek új épületek, két
technikai dolgozóval és négy csecsemı-és kisgyermekgondozóval nıtt az intézmény
dolgozóinak a létszáma.
A bizottság 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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22/2012. (VI.26.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi munkájáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága az Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót az elıterjesztés szerinti tartalommal 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
4. napirendi pont: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának
módosítása
Molnár Szabolcsné: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 105/2010. (VI.
24.) Kt. határozattal fogadta el az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai
programját, majd a 197/2010. (XII. 16.) Kt. határozatában felhatalmazta az Intézményvezetıt
arra, hogy az Intézmény Alapító Okiratának módosításával összefüggésben a szükséges
módosításokat végezze el a Szakmai programban. Jelen elıterjesztés mellékletében szereplı
Szakmai program és annak kötelezı részét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat,
Házirend valamint az Intézményben alkalmazott megállapodások aktualizálása vált
szükségessé az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel. A hatályos
jogszabályok szerint az Intézményvezetı pontosította fenti dokumentumokat és azokat
egységes szerkezetben benyújtotta.
A bizottság elnöke felkérte Vári Istvánnét a napirendi pont kiegészítésére.
Vári Istvánné: elmondta, hogy kötelezı volt módosítani a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatot, a Házirendet és a megállapodásokat. Elég gyakran változó jogszabályi
környezetben dolgozunk az utóbbi idıben, a beszámolási idıszak az, amihez hozzátesszük az
idıközben bekövetkezett változásokat. 2012. április 4.-én volt Kormányhivatali ellenırzés is,
ahol az aktualizálást kérték. Eléggé kötött most már a Szociális Integrált Intézmények
számára a szakmai program, melyhez próbáltuk szigorúan tartani magunkat. Továbbra a
beszámolókhoz kötném ezeket a szakmai program aktualizálásokat. Figyelembe vettük a
módszertani intézmények javaslatát is.
Hozzátette, hogy egy szociális étkezésre szóló megállapodás kimaradt az anyagból, melyet
most átad a bizottság részére, illetve pótolja a hiányosságot az illetékesnek.
Molnár Szabolcsné: megköszönte a szép anyagot. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy
kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban?
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Kérdés, vélemény nem hangzott el.
A bizottság 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

23/2012. (VI.26.) MOESZB szám
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága az Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény Szakmai programjának
egységes szerkezetben történı módosítását, valamint annak kötelezı mellékleteként
elıterjesztett Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, Házirendjét, az Intézményi
megállapodásokat az elıterjesztés szerinti tartalommal 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

Molnár Szabolcsné jelezte, hogy a bizottsági ülés nyílt, de ha a meghívottaknak programja
van, akkor nyugodtan távozhatnak.
5. napirendi pont: Tájékoztató Sándorfalva
állategészségügyi ellátásának helyzetérıl

Város

egészségügyi

alapellátásnak,

Molnár Szabolcsné felkérte Dr. Másody Zsoltot a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Másody Zsolt: elmondta, hogy egy 2010. évben betervezett téma tárgyalásáról van szó. A
hivatal részérıl megpróbáltuk azokat a tényadatokat összefoglalni, amely a rendelkezésünkre
áll, valamint amit a vonatkozó jogszabályok elıírnak, és ezen túlmenıen felkértük az
egészségügyi szolgáltatókat: házi orvosokat, ház gyermekorvost, és fogorvosi alapellátást
nyújtókat, valamint egy plusz területet az állategészségügyet. Konkrétan a speciális
szakkérdésekre segítettek választ adni, részt vettek a beszámoló összeállításában. Ez a téma
egy aktuális jogszabályváltozást is felvezet, az önálló orvosi tevékenységrıl szóló
jogszabályt. Ez év elején eléggé átfogóan módosult, így ennek kapcsán lesz feladata a
Képviselı-testületnek is.
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Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy a bizottság tagjainak kérdése, véleménye van-e a
napirendi ponttal kapcsolatban?
Dr. Sümegi Sándor: szeretném megköszönni ezt a munkát Dr. Másody Zsoltnak. Úgy
gondolom, hogy ilyen korrekt módon nem volt még ez a téma, és az ehhez tartozó
szerzıdéseknek az ide vonatkozó része így összegyőjtve. Ez mindannyiunk számára
tanulságos. Gratulálok ehhez a munkához .
Gonda László: elmondta, hogy a házi gyermekorvos által leírtakkal nem ért egyet, valamint
az anyagából kimaradt a 2010. év, csak a 2009. és 2011. évet írja le.
Dr. Sümegi Sándor: csak 2009.-rıl és 2011-rıl van pontos adat.
Dr. Másody Zsolt: hozzátette, hogy a KSH felé történı adatszolgáltatás az egészségügyi
szolgáltatók részére két évente kötelezı. Ezért ahogy Dr. Sümegi Sándor is említette nincs
2010. évre adat.
Gonda László: nem ért egyet a fogorvosok által felvetett problémával sem. Véleménye
szerint kérdıívet kellene készíteni a lakosság körében, hogy felmérjék a fogorvosi ellátással
kapcsolatban a megelégedettséget a betegek körében.
Molnár Szabolcsné: megkérdezte, hogy az 5. oldalon lévı táblázatban Egészségügyi
alapellátás tevékenység költségvetési kiadásai és bevételeinél, a felhalmozódott követelés
állomány mibıl adódik?
Dr. Másody Zsolt: elmondta, hogy itt gyakorlatilag térítési hozzájárulási díj hátralékról van
szó, az Egészségházban lévı két egészségügyi szolgáltatónál lévı hátralék.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
24/2012. (VI.26.) MOESZB szám
Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város egészségügyi alapellátásnak, állategészségügyi
ellátásának helyzetérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának
helyzetérıl szóló tájékoztatót, és az egészségügyi szolgáltatók, valamint a jogosult állatorvos
beszámolóival együtt azt 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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6. napirendi pont: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi feltételek
biztosításának rendezésére hatósági szerzıdéskötés Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala és Sándorfalva Városi Önkormányzata között
Molnár Szabolcsné felkérte Arany Jánosnét a napirendi pont ismertetésére.
Arany Jánosné: elmondta, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Idısek
klubjának nappali ellátást vezetı munkakörét ellátó személy az SZTE Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar szociális munka alapszakán 4. félévét teljesíti.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú melléklete szabályozza.
A képesítési minimum-elıírásnak nem felel meg a nappali ellátást vezetı személy, de
folyamatban van a végzettség megszerzése, ezért szükséges a hatósági szerzıdés megkötése,
mely Sándorfalva Város idıs ellátottjainak is az érdekében áll.
A 321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet lehetıséget ad arra, hogy a mőködést engedélyezı
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal vezetıje és a fenntartó között
hatósági szerzıdés keretében rendezzék a vezetıi munkakör betöltéséhez szükséges
feltételeket. Ez a hatósági szerzıdés tartalmazza, hogy 2014. december 31.-ig a jelen
munkakört ellátó személy ezen végzettséggel rendelkezik.
Ehhez kell a Képviselı-testület hozzájárulása, hogy a fenntartó nevében -az Önkormányzat
nevében- a Polgármester úr a hatósági szerzıdést aláírja.

Gonda László: megkérdezte, hogy akkor marad ez a személy a vezetı, és a kötelezettségének
eleget tesz?

Arany Jánosné: Igen, a feltételeket teljesítenie kell, erre vállal kötelezettséget.

Vári Istvánné: kiegészítené azzal, hogy az idısek klubjában 30 ellátottra jut 2 szociális
gondozó, akik közül az egyik a vezetı. Ez a kolléganınk középfokú végzettséggel
rendelkezik, illetve szociális gondozó és ápoló szakképzettséggel. Mivel az állás fıiskolai
végzettséget igényel, ezért vállalta önköltségen az iskola elvégzését 2014. december 31.-ig. A
legújabb mőködési engedély szerint csak végzett felsıfokú képesítéssel rendelkezı lehet
vezetı, így ez az áthidaló megoldás, erre az idıszakra hatósági szerzıdést kell kötni. Továbbá
elmondta, hogy nagyon meg van elégedve ezen dolgozó munkájával.

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
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25/2012. (VI.26.) MOESZB szám
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi feltételek biztosításának
rendezésére hatósági szerzıdéskötés Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala és Sándorfalva Városi Önkormányzata között

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala és Sándorfalva
Városi Önkormányzata között kötendı hatósági szerzıdés szövegét elfogadja, és annak
megkötését jóváhagyja, 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

Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést lezárta.

k.m.f.

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke

Baloghné Móczár Gabriella
Jegyzıkönyvvezetı
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