Sándorfalva Város Képviselı-testület
Mővelési, - Oktatási, - Egészségügyi és Szociális Bizottságának
2013. május 28-án megtartott nyílt ülésének
jegyzıkönyve
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1081-4/2013.
Jegyzıkönyv
Mely készült 2013. május 28-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
Gonda László – bizottsági tag
Arany Jánosné - titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait. Tájékoztatta a
bizottságot, hogy Gajdosné Pataki Zsuzsanna bizottsági tag elıre jelezte, hogy nem tud részt
venni a bizottsági ülésen. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitotta az
ülést.
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a nyílt bizottsági ülésnek két, míg a zárt bizottsági ülésnek
egy napirendi pontja van. Javaslatot tett a nyílt bizottsági ülésen harmadik napirendi pont
felvételére. Elmondta, hogy a Pallavicini Sándor Általános Iskola vezetıségétıl a MOESZ
bizottsághoz címzett levelet kapott, mely a hátrányos helyzető gyermekek nyári táborozásáról
szól, ezen megkeresés kapcsolódik a két napirendi ponthoz a gyermekvédelemhez és a
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz is. Kérte a bizottságot, amennyiben
egyetértenek a napirendi pont felvételével, akkor szavazzanak.
A bizottság 4 igen szavazattal a napirend felvételérıl döntött.
A bizottság elnöke ismertette a bizottság nyílt ülésének napirendi pontjait:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
2. Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció
3. A Pallavicini Sándor Általános Iskola iskolavezetésétıl érkezett beadvány a hátrányos
helyzető gyermekek nyári napközis táborozási programja és az ehhez kért támogatás

Molnár Szabolcsné javasolta, hogy a bizottsági ülésrıl készült jegyzıkönyvet a bizottsági
elnök mellet Gonda László – bizottsági tag – írja alá.
A bizottság a napirendi pontokat és a hitelesítı személyét 4 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról.
Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy nagy, szép és terjedelmes anyag. Törvényi rendelkezés
írja elı, hogy minden év május 31. napjáig az elızı év gyermekvédelmi és gyermekjóléti
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feladatok ellátásáról beszámolót kell készíteni, melyet a képviselı testület megtárgyal. A
bizottságnak ezt az anyagot kell véleményezni.
Arany Jánosné elmondta, hogy a beszámoló tájékoztatást ad a 2013. január 1. napjától
hatásköri változásokról. A jegyzıi gyámhatósági feladatok közül a Járási Hivatalhoz került át
a védelembe vétel az ideiglenes hatályú elhelyezés, a jegyzıi gyámhatóságnál a pénzbeli és
természetbeni támogatások maradtak, mint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az
óvodáztatási támogatás.
Molnár Szabolcsné ismertette a határozati javaslatot: Sándorfalva Város Képviselıtestületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottsága Sándorfalva Város
Képviselı-testületének elfogadásra javasolja a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A bizottság 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
7/2013. (V.28.) MOESZB szám
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Képviselı-testületének elfogadásra javasolja a 2012. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

2. napirendi pont: Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési
önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élı
szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása
érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi
önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktivizálja. A törvény meghatározza a koncepció
tartalmi elemeit. A majdnem 40 oldalas anyag nagyon jól és igényesen összeállított anyag.
Kérte a bizottság véleményét.
Gonda László elfogadásra javasolja a koncepciót.
Molnár Szabolcsné a gyermekjóléti szolgálat által leírtakra szeretne reagálni, illetve a
jövıkép meghatározásához. A gyermekjóléti szolgálat mőködésének fıbb feladatait
határozzák meg, szomorú, hogy egyre több, gyermekes családnál jelentkeznek a lakhatási
problémák, több hónapos közüzemi számla tartozás. A gyermekjóléti szolgálat feladata az,
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hogy azokat a gyermekeket akik sajnos ilyen családban élnek figyelemmel kísérjék és akár itt
a mai harmadik napirendi pontban kért nyári táborozással talán szebbé, jobbá tudják
varázsolni a hátrányos helyzető gyermekek nyári szünetét, hiszen azt írja a koncepció
jövıképe meghatározása a tradicionális értékek megırzésével a településen élık számára a
minıségi élet feltételeinek biztosítása és hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk így a
partnerség elvét figyelembe véve a koncepciót elkészítı a szolgáltatók, a fenntartó a
civilszervezet és egyéb együttmőködési csatornákkal tartsák a kapcsolatot, hogy minél
komplexebben tudják ezt elérni, és majd erre szeretne hivatkozni és ezzel szeretné
alátámasztani, azt hogy miért is van szükség a koncepcióra és mennyire átfogó képet ad.
Reméli, hogy sikerül megvalósítani a jövıképben megfogalmazottakat.
Ismertette a határozati javaslatot: Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottsága Sándorfalva Város Képviselı-testületének
elfogadásra javasolja Sándorfalva Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióját.
A bizottság 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
8/2013. (V.28.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója.

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Képviselı-testületének elfogadásra javasolja Sándorfalva Város
Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

3. napirendi pont: A Pallavicini Sándor Általános Iskola iskolavezetésétıl érkezett
beadvány a hátrányos helyzető gyermekek nyári napközis táborozási programja és az
ehhez kért támogatás
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy ez a beadvány a bizottsághoz érkezett, tartalmazza az
iskola nyári mőködési rendjét és a nyári táboroztatást és programot. A közoktatási törvény
elıírja, hogy minden általános iskolának nyári napközis tábort kell szerveznie azoknak a
tanulóknak a részére akiknek a szülei igénylik, akik nem tudják megoldani családon belüli
elhelyezést a nyáron. A beterjesztett program szerint nyolc héten keresztül tart, a tanév
lezárásától augusztus közepéig. Ezt a táborozást megoldják az iskola pedagógusaival,
egyrészt a napközis nevelık töltenek el több idıt, illetve minden pedagógus köteles eltölteni
egy napot itt. A táborozás, hogy tényleg tábor legyen nagyon szép egy ilyen tartalmasan
összeállított program, ha nincs lehetıség programra, hagyományırzı napra, sport
foglalkozásra, múzeumlátogatásra, vagy kézmőves foglalkozásra, akkor az iskola területén
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belül tudnak maradni azok a gyerekek, akik egész évben is ott vannak, mert gondolja
napközis szolgáltatást is igényelnek, és valóban szép és új az iskola, de amit az iskola
eszköztára tud nyújtani az egy nyári táborozásnak nem megfelelı, se homokozó, se udvari
játék nem áll rendelkezésre, amivel ezt megtudják oldani. Az iskola összeállított egy nagyon
szép tartalmas hetenként ismétlıdı program tervezetet amit nyílván mindig más nevelı fog
megoldani, más nevelı ötletével és talpraesettségével kiegészítve és ehhez mellékeltek egy
költségvetést ehhez szeretné kérni a véleményt és észrevételt.
Gonda László elmondta, hogy nem tudja, hogy ez most hogy mőködik, de annak idején, ha a
bizottság egy kérvényt támogatott, akkor meg kellett jelölni a forrást. Az ötlet az jó, mert
valóban vannak olyan szülık, akik nem tudják megoldani a gyerekek nyári felügyeletét,
azoknak ez a táborozás megfelelı lenne, amennyiben az önkormányzatnak van kerete erre,
akkor támogatja a tábor megvalósítását, mert a gyerekek hasznosan tudnák eltölteni a nyári
szünetet.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy azok a gyerekek kerülnek a nyári táborba akik hátrányos
helyzetőkbıl eredıen nem jutnak el még Szegedre sem, nem ültek még villamoson, nem
jutnak el a vadasparkban, sem a sándorfalvi strandra.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a korábbi évekhez képest az a jelentıs változás, hogy a
közoktatási törvény változásával kötelezı az iskolának napközit mőködtetni, a napközi
feladata évközben, hogy a gyermeket felkészítse a következı napi órákra. Nyáron egy
napközit nem lehet mőködtetni, mert, ha a gyereknek nincs program, akkor nem ér semmit.
Ezért van ez a nyári tábor kitalálva, nagyon fontos információ, hogy a pedagógusok a korábbi
fizetett szabadságuk terhére, minden féle ellentételezés nélkül kötelesek most már csinálni,
akik csinálják ezért semmit nem kapnak, nem volna muszáj hogy ezt csinálják, de ık nagyon
szeretnék és vállalják. Aránytalanul sok az a gyerek akit a szüleik nyárra is az iskolára bíznak,
az iskola létszámához képest a harminc gyerek nagyon sok, Szegedi iskolákba 1-2 fı volt akik
jelentkeztek a nyári napközire, ezért úgy gondolja hogy nagyon nagy felelıssége mind az
önkormányzatnak és az oktatási intézménynek, meg kell találni ennek a fedezetét, elhangzott
kérdésként hogy hol, a költségvetés tartalék terhére, illetve a rendkívüli tartalék terhére,
döntsön úgy az önkormányzat, hogy megtalálja erre a keretet. Van egy tétel amit a kistérség
visszautalt 2.685.000,- Ft elızı évi megtakarítást. Az elızı testületi ülésen elhangzott, hogy
ez a pénz az iskolában, illetve az oktatásra maradjon, úgy gondolja, hogy ez nagyon jó cél
volna a felhasználásra.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy ha azt szeretnénk, hogy valamit támogassunk, akkor az
elsı kérdés, hogy honnan, az áprilisi testületi ülésen elıterjesztés volt az SZKTT Közoktatási
Intézmények 2012. évi költségvetésének végrehajtása és itt a határozati javaslat 3. pontjában
szerepel, hogy a pénzmaradvány illetve visszafizetési kötelezettséget, ami 2.685.000,- Ft az
önkormányzat költségvetésérıl szóló 4/2013. önkormányzati rendeletén vezesse át. Tovább
gondolta, egyrészt tudnának támaszkodni erre az összegre, másrészt igen-igen nagy felelısség
az, hogy elkészült a gyermekvédelmi beszámoló, a szolgáltatástervezési koncepció szép
mindegyik, nagyon tartalmas munka, jó volt átolvasni, de ugyan akkor nem is jó volt
átolvasni amikor arról olvasott, hogy mennyi rászorult szegény sorsú gyerek és család van.
Az iskola által benyújtott költségvetést átnézve elsı ránézésre azt gondolta, hogy sok, de
végig gondolva nem sok, a heti egy alkalommal tartott kézmőves foglalkozásra 4000,- Ft-ot
szántak, ha ezt visszaosztjuk, akkor gyerekenként 130,. Ft költséget kapunk. A strand
belépık, az útiköltség, múzeumi belépık. Javasolná, akár iskolás, vagy óvodás gyermek megy
el a Sándorfalvi strandra ne kérjen az önkormányzat belépıt. Ha ezt az összeget levonjuk,
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(248.000,- Ft) akkor már a nyári napközis tábor költségvetése barátságosabb (333.000,-Ft).
Javasolja, hogy a nyári napközis tábor résztvevıinek a csoportos strandbelépı ingyenes
legyen.
Sipos György távozott a bizottsági ülésrıl.
Molnár Szabolcsné a következı határozati javaslatot terjesztette elı:
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Képviselı-testületének javasolja:
1. A Szeged Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini Sándor
Általános Iskola nyári napközis táborával kapcsolatos támogatási kérelmet
(beadványt) tőzze napi rendjére és tárgyalja meg a 2013. május 30. napján tartandó
testületi ülésen.
2. A nyári napközis tábor résztvevıinek az önkormányzat biztosítsa az ingyenes belépést
a Nádastó Szabadidı Központ területére a tábor ideje alatt.
3. Az SZKTT Közoktatási Intézménye által 2012. évrıl visszautalt pénzmaradvány
terhére történjen meg a nyári napközis tábor támogatása.
A bizottság 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

9/2013. (V.28.) MOESZB szám
Tárgy: A Pallavicini Sándor Általános Iskola iskolavezetésétıl érkezett beadvány a hátrányos
helyzető gyermekek nyári napközis táborozási programja és az ehhez kért támogatás

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága Sándorfalva Város Képviselı-testületének javasolja:
1. A Szeged Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini Sándor
Általános Iskola nyári napközis táborával kapcsolatos támogatási kérelmet
(beadványt) tőzze napi rendjére és tárgyalja meg a 2013. május 30. napján tartandó
testületi ülésen.
2. A nyári napközis tábor résztvevıinek az önkormányzat biztosítsa az ingyenes belépést
a Nádastó Szabadidı Központ területére a tábor ideje alatt.
3. Az SZKTT Közoktatási Intézménye által 2012. évrıl visszautalt pénzmaradvány
terhére történjen meg a nyári napközis tábor támogatása.
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 nyílt bizottsági ülést bezárta.
K.m.f.
Molnár Szabolcsné
Gonda László
Bizottság elnök
bizottsági tag
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