Sándorfalva Város Képviselı-testület
Mővelési, - Oktatási, - Egészségügyi és Szociális Bizottságának
2013. április 23-án megtartott nyílt ülésének
jegyzıkönyve
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1081-3/2013.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2013. április 23-án, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Dr. Sümegi Sándor – bizottsági tag
Sipos György – bizottsági tag
Sipos Zsuzsanna – kuratórium elnöke
Arany Jánosné - titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és Sipos Zsuzsannát a
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumának elnökét.
Tájékoztatta a bizottságot, hogy Gonda László bizottsági tag elıre jelezte, hogy nem tud részt
venni a bizottsági ülésen. Gajdosné Pataki Zsuzsanna nem jelent meg. Megállapította, hogy a
bizottság határozatképes, és megnyitotta az ülést.
A bizottság elnöke ismertette a bizottsági ülés napirendi pontját:
Napirendi pontok:
1. A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl
szóló beszámolója és a 2012. évi közhasznúsági jelentése
Molnár Szabolcsné javasolta, hogy a bizottsági ülésrıl készült jegyzıkönyvet Dr. Sümegi
Sándor – bizottsági tag - hitelesítse.
A bizottság a napirendi pontokat és a hitelesítı személyét 3 igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012.
évi mőködésérıl szóló beszámolója és a 2012. évi közhasznúsági jelentése
Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy a közalapítvány alapítója az önkormányzat, ezért a
vagyonfelhasználás célszerőségét és törvényszerőségét a kuratórium évi egyszeri
beszámoltatásával közvetlenül ellenırzi. Az elıterjesztés melléklete tartalmazza a 2012. évi
beszámolót, valamint a 2013. április 22. napján, a közalapítvány Felügyelı Bizottságának
ülésén készült jegyzıkönyvet. Megkérdezte Sipos Zsuzsannát, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.
Sipos Zsuzsanna elmondta, hogy az új kuratórium 2013. januárjában tudta megkezdeni a
munkáját, mivel 2013. január 3. napján emelkedett jogerıre a Törvényszék változást bejegyzı
döntése, így a beszámoló az elızı kuratórium munkájáról szól és hozott anyagból dolgozott.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy éppen ezért, mivel ı is úgy gondolja, hogy ez ez elızı
kuratórium munkája felhívta Katos Attilát, hogy kíván-e az elızı évrıl és a kuratórium
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munkájáról tájékoztatást adni a bizottságnak. Katos Attila azt mondta, hogy ezt lemondásával
megtette a testületnek és ezeket éveket lezártnak tekinti.
Sipos György jelezte, hogy a bizottság által tárgyalt anyagot nem tudta letölteni.
Dr. Sümegi Sándor megkérdezte, hogy mi volt az oka, hogy négy hónapon keresztül nem
tudott mőködni a kuratórium?
Sipos Zsuzsanna elmondta, hogy az ıszi iskolai társadalmi munkán még a régi kuratórium
mőködött, ı 2013. január 3-tól látja el ezt a tisztséget.
Molnár Szabolcsné elmondta, Katos Attila 2012. májusában jelentette be, hogy lekíván
mondani a kuratórium elnöki tisztségérıl. A képviselı-testület a nyár folyamán nem ülésezett,
ezért a szeptemberi ülésen tudott csak dönteni a módosításokról és az ısz folyam még egyszer
a bíróságnak vissza kellett küldeni hiánypótlásra és valószínő, hogy ez az oka a négyhónapos
csúszásnak.
Új anyag érkezett ma délelıtt a hétfı esti Felügyelı Bizottság ülésén készült jegyzıkönyv,
melynek melléklete a 2012-es év pénzügyi elszámolás.
Sipos Zsuzsanna elmondta, hogy a Felügyelı Bizottság ülésére készítette a 2012-es év
pénzügyi elszámolását, mert aki nem pénzügyi szakember, annak érthetıbb, mint a 2012.
január 1. napjától kötelezıen elıírt kettıs könyvvitel szerinti egyszerősített beszámoló.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy a bevételek között az 1%-ból 425.000,- Ft jött össze, ami
említésre méltó, hiszen véleménye szerint még ekkora összegre nem volt példa az elmúlt
években. 2012. évben tartalmas és szép dolgok valósultak meg, valóban a 2012-es év a
beruházás éve volt. Jó lenne, ha a jövıben nem az alapítvány finanszírozná a beruházásokat,
és a gyerekek több támogatást kapnának.
Sipos György megkérdezte, hogy az alapítvány miért nem vett részt az iskolabál
szervezésében.
Sipos Zsuzsanna elmondta, hogy akkor még a közalapítvány nem tudott mőködni, de mint
szülıi munkaközösség elnöke felajánlotta a segítségét, de az iskola nem élt vele.
Molnár Szabolcsné ismertette a határozati javaslatot: Sándorfalva Város Képviselıtestületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottsága Sándorfalva Város
Képviselı-testületének elfogadásra javasolja a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl szóló beszámolót és a 2012. évi közhasznúsági
jelentést.
A bizottság 1 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem fogadta el.
Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést bezárta.
K.m.f.
Molnár Szabolcsné
Bizottság elnök

Dr. Sümegi Sándor
bizottsági tag
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