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1276-11/2012.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2012. december 12.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Gajdosné Pataki Zsuzsanna- bizottsági tag
Sipos György – külsı tag
Gonda László – külsıs tag
Arany Jánosné - titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait. Tájékoztatta a
bizottságot, hogy Dr. Sümegi Sándor jelezte, hogy késni fog. 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: Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
2. napirendi pont: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítása
A napirendi pontokat a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy Sándorfalva Város Képviselı-testülete a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés b) pontja a alapján
nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény 74. § (4) bekezdés
foglaltak szerint az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a
saját tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon mőködtetését nem képes vállalni. A Képviselıtestület döntése alapján A Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került a kérelem, melyben
az Önkormányzat az iskola mőködtetési kötelezettsége alóli mentesülését kérte. Az Emberi
Erıforrások Minisztériuma Oktatásért Felelıs Államtitkára, Dr. Hoffmann Rózsa Asszony
levélben értesítette az önkormányzatot a miniszteri döntésrıl, amely arról szól, hogy a
felmentési kérelem elfogadható, de az Önkormányzat az állam által biztosított költségvetéshez
járuljon hozzá. A 2013. január 1. és 2015. augusztus 31. közötti idıszakban a megfizetendı
havi hozzájárulás összegét 5093 eFt-ban határozta meg. Ez éves szinten 61.116 eFt
hozzájárulási kötelezettséget jelent. Ugyan akkor az elıterjesztésben szerepel, hogy az
SZKTT munkaszervezetével egyeztetést kezdeményeztek a Pallavicini Sándor Általános
Iskola mőködtetésével kapcsolatban. Az elıterjesztés harmadik oldalán több olyan pont van,
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amely a költségek tekintetében költség takarékosságot jelent. A funkcionális feladatok ellátása
már nem közalkalmazotti, hanem munkaviszony formájában folytatható, jelentıs megtakarítás
eszközölhetı a takarítási költségek, illetve a jelenlegi szolgáltatási szisztéma
megváltoztatásával. Az elkövetkezendı idıszakban 2013-2014-es tanévben is lehetıség nyílik
arra, hogy a mőködtetést továbbra is a megszokott módon az SZKTT keretein belül
mőködjön. Az SZKTT mőködtetése esetén az önkormányzati mőködési hozzájárulás fizetési
kötelezettség éves mértéke a 61.116 eFt-tal szemben, 47.550 eFt.
Az elıterjesztett határozati javaslat 1. pontjában az Önkormányzat a köznevelési intézmények
mőködtetését vállalja, valamint a korábban benyújtott kérelmét visszavonja. 2 pontja
tartalmazza, hogy a mőködtetést továbbra is az SZKTT látja el 2013. január 1. napjától. 3.
pontban megállapodást kell kötni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az
Önkormányzat és az SZKTT között. 4. pontban a Polgármester Úr – Kakas Béla – és Dr.
Botka László felhatalmazása a megállapodás aláírására.
A kiadások szempontjából a mőködtetési költségek jelentısen meghatározzák az
Önkormányzat költségvetését. Kérte a bizottság tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
mondják el véleményüket.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy amikor az oktatásról beszélünk a szakmát
vesszük elıre, de most a szakmáról nem tudunk beszélni, mert azt átveszi az állam. Arra kell
hagyatkoznunk, hogy mennyibe kerül a háttérmunkának a kifizetése. Akkor marad több az
önkormányzat más munkájára, ha a kevesebbet fogjuk választani, a 47 millióval a kistérségnél
kell maradni. Az iskola mőködtetését a kistérségnél kell hagyni. A szakmában nem tudunk
bele szólni, az önkormányzatnak a mőködtetés maradt.
Sipos György elmondta, hogy a számok magukért beszélnek, egyértelmően a kevesebbet kell
választani. A költségek csökkentése közötti udvaros munkakör megszüntetésével
kapcsolatban mondta el, hogy nem tudja hogyan fogják megoldani ezen munkakör pótlását és
az udvarosi teendıket ki fogja ellátni.
Gonda László véleménye szerint is az SZKTT keretén belül kell a mőködtetést megoldani.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után, 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
34/2012. (XII.12.) MOESZB szám
Tárgy: Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a köznevelési kérelem tárgyában a határozati javaslatot 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
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2. napirendi pont: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítása
Molnár Szabolcsné a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy 2012. december 31.
napjáig a fenntartónak, így valamennyi önkormányzatnak és önkormányzati intézmény
fenntartó társulásnak felül kell vizsgálni az általuk fenntartott közoktatási intézmény alapító
okiratát. Az alapító okiratban törvényileg elıírt módosításokat kell végre hajtani. A
módosításokat az elıterjesztésben látjuk, 5 pontban megfogalmazva.
Határozati javaslata az elıterjesztett határozati javaslat elfogadása.
Kérte, hogy a bizottság tagjai mondják el véleményüket.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy az alapító okiratban a törvényi elıírásoknak
megfelelı módosítás kerül változtatásra, ezeket a módosításokat el kell végezni.

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

35/2012. (XII.12.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítását 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

Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnök

Arany Jánosné
jegyzıkönyvvezetı
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