Sándorfalva Város Képviselı-testület
Mővelési, - Oktatási, - Egészségügyi és Szociális Bizottságának
2012. szeptember 25.-én megtartott nyílt ülésének
jegyzıkönyve
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1276-8/2012.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2012. szeptember 25.-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
Sipos György – külsı tag
Vári Istvánné- EESZI intézményvezetı
Sebestyén András- Alpolgármester
Hegedős Istvánné - titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait, külön köszöntötte
Sebestyén András alpolgármester urat, meghívott vendéget, Vári Istvánné EESZI
intézményvezetıt, ill. rendkívüli és új bizottsági titkárt Hegedős Istvánnét.
Gonda László 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 következık:
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására.
2. napirendi pont: Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl, Sándorfalvi
Városnap, Dél-alföldi Betyárnapok
3. napirendi pont: Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ
felé köznevelési intézmények vonatkozásában
4. napirendi pont: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013-as évfordulójához
A napirendi pontokat a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
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Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy az elıterjesztésben a térítési díjak változásáról van szó,
amely változás jelen esetben a szolgáltatást igénybe vevıket kedvezıen fogja érinteni.
Felkérte Vári Istvánnét az elıterjesztés rövid ismertetésére.
Vári Istvánné EESZI intézményvezetı megköszönte a meghívást. Szóbeli kiegészítésében
elmondta, hogy a szociális törvény értelmében a szolgáltatási önköltség évente egy
alkalommal korrigálható, melyet 2012. június testületi ülésen megtett az önkormányzat. A
szolgáltatási önköltség változásával az intézményi térítési díjak felülvizsgálata is szükségessé
vált.
A személyi térítési díjak változása a szolgáltatást igénybe vevıket kedvezıen érinti,
elsısorban azokat az embereket érinti, akik a legmagasabb kategóriába tartoznak, ugyanakkor
a kedvezményezett körbe tartozik a legtöbb ellátott. A változás számottevıen nem módosítja a
bevételeket. A táblázatból is látszik hogy, a személyi térítési díj , illetve a jövedelemtıl függı
díjak 5-re, illetve 0-ra végzıdıen kerültek megállapításra.
A bizottság elnöke megkérte a bizottság tagjait, hogy kérdésüket, véleményüket mondják el a
napirendi ponttal kapcsolatban.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után, 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

26/2012. (IX.25.) MOESZB szám
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III.
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 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

2. napirendi pont: Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap,
Dél-alföldi Betyárnapok
Molnár Szabolcsné felkérte Gajdosné Pataki Zsuzsannát a napirendi pont ismertetésére.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna: elmondta, hogy mindkét rendezvény rendben lezajlott, az
önkormányzati önerıt csak szponzori támogatásokkal és egyéb bevételekkel haladták meg,
tehát intézményük plusz pénzét nem vitte el a két rendezvény. A mai nap folyamán részt vett
a Pénzügyi Bizottsági ülésén is, ott is elmondta, hogy jövıre mindenképpen át kell gondolni a
rendezvényeket, mert az a tendencia, hogy a legkisebb település is már szervez fesztivált,
fıleg lovas rendezvényt és nem biztos hogy ennyi pénzt kellene fordítani egy olyan nyári
rendezvényre, és elsısorban a „nyári” részen van a hangsúly mert nagy melegre tekintettel
elsısorban az esti rendezvények látogatottsága volt jellemzı úgy a Városnap, mint a
Betyárnap vonatkozásában.
Napközben egyik rendezvény sem hozta a tervezett látogatói létszámot illetve a várt bevételt.
Véleménye szerint vagy másik idıpontban kellene tartani a rendezvényeket, illetve el kellene
gondolkodni, hogy a jövıben milyen rendezvényt és milyen idıpontban szervezzenek.
Véleménye szerint össze kéne „mosni” a két rendezvényt, illetve mindenképpen át kell
gondolni.
Sípos György: elmondta, hogy egyetért Gajdosné Pataki Zsuzsanna hozzászólásával, valóban
a nagy melegre tekintettel kevesebb volt a látogató, mindenképpen egy olyan megoldást
kellene találni, amellyel növelhetı a rendezvények látogatottsága.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna: elmondta, hogy igazából a nagy meleg volt az oka, hogy
kevesebben jöttek a rendezvényekre, véleménye szerint az esti rendezvényeket kellene
szorgalmazni, oda kellene az erıket, illetve a pénzt összpontosítani. A Magna Cum Laude
koncerten is nagyon sokan voltak. A Betyárnappal kapcsolatosan elmondta, hogy a lovasok
nagyon örültek a szombati szervezésnek mert az elızı évekhez képest többen jöttek el a
környezı településekrıl lovastudásuk bemutatása miatt. Ismételten hangsúlyozta, hogy a két
rendezvényt össze kellene vonni, mindkét rendezvénynél vannak közös költségek, pl.
áramlekötés, áram fizetése stb. Véleménye szerint nem kellene külön nagy városnap, illetve
illetve nagy lovasnap.
Dr. Sümegi Sándor: véleménye szerint nyár elejére kellene szervezni egy magas színvonalú
rendezvényt, összevont erıkkel, feladatra koncentrálva.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:

27/2012. (IX.25.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi
Betyárnapok
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi
Betyárnapok beszámolót az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és a Képviselıtestület által elfogadásra javasolja.
Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
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Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

3. napirendi pont: Fenntartói szándéknyilatkozat az állami Intézményfenntartó Központ felé
köznevelési intézmények vonatkozásában
Molnár Szabolcsné: Felkérte Sebestyén András alpolgármester urat a napirendi pont rövid
ismertetésére.
Sebestyén András: alpolgármester elmondta, hogy az elıterjesztés minden lényeges adatot
és ide vonatkozó szabályt tartalmaz. A mai napon megtartásra kerülı Pénzügyi bizottsági
ülésen az elıterjesztést megtárgyalták, elemezték. Gyakorlatilag alapjaiban változik meg
Magyarország köznevelési rendszere 2013. január 01-jétıl. Az állam átveszi a köznevelési
feladatokat úgy és oly módon, hogy az intézmény, illetve az önkormányzat tulajdonában lévı
oktatási intézmények mőködtetését viszont az önkormányzatokra bízná (3000 fıt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat esetében). Az Önkormányzatnak kellene valamennyi
mőködéssel, karbantartással kapcsolatos feladatot ellátnia, amelynek költségvetési
következményei vannak. A köznevelésrıl szóló törvény lehetıséget ad arra, hogy amennyiben
az Önkormányzat úgy ítéli meg, hogy a forrásai nem teszik lehetıvé ezen költségek viselését
ezen szándékát jeleznie kell az állami intézményfenntartó felé különbözı adatokkal. A
kérelmet a Magyar Államkincstár részére kell megküldeni, a Kincstár a rendelkezésre álló
adatokkal információkkal összevetve megküldi a miniszternek, a helyi önkormányzatokért
felelıs miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az erre a célra
létrehozott tárcaközi bizottság javaslata alapján döntenek, hogy egyáltalán módot adnak-e az
önkormányzatnak, illetve milyen hozzájárulási összeggel képzelik ezt el.
Gyakorlatilag most még nem dönteni kell, csak arról kell dönteni, hogy a szándéknyilatkozat
beadásra kerüljön-e vagy sem. Az elıterjesztésbıl is kiderül, hogy sok vesztenivalónk
nincsen, hiszen ezen nyilatkozatot az adatok ismeretében vissza lehet vonni amennyiben
rendelkezésre áll a hozzájárulásunk, és mi ennél olcsóbban ill. közel ebbıl az összegbıl meg
tudjuk oldani.
Ha lényegesen több költség merülne fel, mint a hozzájárulás összege, akkor fenntartjuk a
szándéknyilatkozatot.
Röviden ennyi az elıterjesztés lényege.
Molnár Szabolcsné: megkérdezte a bizottság tagjait kérdés, észrevétel merült-e fel az
elıterjesztéssel kapcsolatosan.
A bizottság 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
28/2012. (IX 25.) MOESZB szám
Tárgy: Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé
köznevelési intézmények vonatkozásában
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága az Állami Intézményfenntartó Központ felé köznevelési Intézmények
vonatkozásában a fenntartói szándéknyilatkozatot az elıterjesztés szerinti változatlan
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: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013-as fordulójához

Molnár Szabolcsné: tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az elıterjesztésben
határidı hiányosságok, amelyek azóta már módosultak.
Felkérte Hegedős Istvánnét az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.

vannak

Hegedős Istvánné: elmondta, hogy a mai nap folyamán megtartott Pénzügyi bizottsági ülést
követıen a csatlakozási szándékkal kapcsolatosan megkeresték a Nemzeti Közigazgatási
Intézetet. Tájékoztattak bennünket arra vonatkozóan, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelı
elnevezés Emberi Erıforrás Támogatáskezelı névre változott. Elmondták továbbá, hogy a
csatlakozási szándék benyújtási határideje: 2012. október 15. napja lesz, a pályázat kiírása
folyamatban van.
Molnár Szabolcsné: elmondta,hogy Gonda László külsıs tag a mai nap folyamán telefonon
jelezte távolmaradását, kérte, hogy kommentálja javaslatát. Elmondta továbbá, hogy
kommentálja, de ugyanakkor utánanézett és mivel nincs Gonda László jelen, így csak
tájékoztatási szinten mondja el javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 3. pontjához a
2.000.- Ft-os összeget javasolná 3.000 Ft-ra emelni.
Mivel Gonda László nincs jelent a bizottsági ülésen, ilyen módon nem tehet javaslatot.

Molnár Szabolcsné: Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdés, észrevétel van-e a
napirenddel kapcsolatban?
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan Kérdés, vélemény nem hangzott el.
A bizottság 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
29/2012. (IX.25.) MOESZB szám
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013-as fordulójához
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Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013-as
fordulójához csatlakozási szándékát kifejezi az elıterjesztés szerinti tartalommal azzal a
kiegészítéssel, hogy a csatlakozási szándék benyújtási határideje: 2012. október 15. napja.
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 bezárta.

K.m.f.

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnök

Hegedős Istvánné
jegyzıkönyvvezetı
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