Sándorfalva Város Képviselő-testület
Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottság
2015. január 14-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

456-1/2015.

Jegyzőkönyv
Mely készült 2015. január 14-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ tárgyalótermében,
Sándorfalva Város Képviselő-testülete Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottságának alakuló, nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Farkas Árpád- bizottság elnöke
Mészáros Gabriella- bizottsági tag
Széll Gábor- bizottsági tag
Ifj. Makra Mihály- bizottsági tag
Csipak Zsanett- bizottsági titkár

Farkas Árpád, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait. Tájékoztatta a bizottságot,
hogy Búza Katalin, Dr. Sümegi Sándor és Dr. Szőke Tamás Pál bizottsági tagok előre jelezték
távolmaradásukat, megállapította, hogy a bizottság határozatképes és megnyitotta az ülést. A
bizottság elnöke felkérte Ifj. Makra Mihályt a jegyzőkönyv hitelesítésére, aki elvállalta a
feladatot.
Farkas Árpád- bizottság elnöke tájékoztatta a bizottsági tagokat a KT-admin felület
használatáról és felhívta a figyelmet arra, hogy a későbbiekben ezen a felületen lesznek
elérhetők a bizottsági anyagok, meghívók és jegyzőkönyvek. Továbbá a bizottsági tagokra
vonatkozó vagyonnyilatkozat leadási határidejére (2015. január 31.) emlékeztette a megjelent
tagokat.

A bizottság elnöke ismertette a bizottság nyílt ülésének napirendi pontjait:
Napirendi pontok:
1. A bizottsági tagok rövid bemutatkozása.
2. A bizottság megalakulásáig történt események, határozatok áttekintése, melyek érintik
a MOESZB munkáját.
3. A MOESZB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és elfogadása
4. Vének Tanácsa
5. Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervének megvitatása

A bizottság az alakuló ülése napirendjére vonatkozó javaslatot megvitatta és 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
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1/2015. (01.14.) MOESZB határozat
Tárgy: Sándorfalva Város Képviselő- testületének Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és
Szociális Bizottsága a 2015. január 14. napján megtartott alakuló ülése napirendjének
elfogadása.

HATÁROZAT
Sándorfalva Város Képviselő- testületének Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és
Szociális Bizottsága a 2015. január 14. napján megtartott alakuló ülésének napirendjét
az alábbi 5 napirendi pontban állapítja meg:
1. A bizottsági tagok rövid bemutatkozása.
2. A bizottság megalakulásáig történt események, határozatok áttekintése, melyek érintik
a MOESZB munkáját.
3. A MOESZB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és elfogadása.
4. Vének Tanácsa
5. Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervének megvitatása.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselő-testülete
2. Dr. Bánfi Margit-jegyző
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna-polgármester

1. napirendi pont: A bizottsági tagok rövid bemutatkozása
Farkas Árpád- bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy röviden mutatkozzanak be.
Mészáros Gabriella- bizottsági tag elmondta, hogy eredetileg egészségügyi területen végzett,
majd szociális munkásként dolgozott Sándorfalván az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményben. Kezdetben a gyermekjóléti szolgálatnál, majd a családsegítés területén
dolgozott, végül intézményvezető-helyettesként fejezte be pályafutását szociális munkásként.
Ezután családot alapítottak a férjével, majd a Megálló éttermet kezdték el üzemeltetni. Most
szerezte meg az élelmezésvezetői végzettséget. Jelenleg is családi vállalkozásukban dolgozik.
Az egészségügyi, oktatási és szociális terület érdekli és ezekhez a témákhoz érdemben hozzá
tud szólni.
Ifj. Makra Mihály- bizottsági tag elmondta, hogy születése óta Sándorfalván él.
Gépészmérnökként diplomázott. Édesapja mellett dolgozik a családi vállalkozásban, melynek
2010 óta ügyvezetője. A bizottság feladataira, munkájára fogékonynak tartja magát.
Széll Gábor- bizottsági tag elmondta, hogy a Szegedi Tudományegyetemen végzett latintörténelem szakon. Tanárként a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban dolgozik már 10
éve. Jelenleg doktori képzésben vesz részt. Leginkább az oktatás és a gyerekek helyzete
foglalkoztatja szakmájából adódóan.
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Farkas Árpád- bizottsági elnök elmondta, hogy 1990 óta vállalkozó és Sándorfalván
Lottózót üzemeltet. Korábban is volt képviselő és bizottsági elnök is. Átfogóan szeretné
vezetni a bizottságot. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy Búza Katalin az oktatásban, Dr.
Sümegi Sándor és Dr. Szőke Tamás Pál bizottsági tagok pedig az egészségügyet érintő
témákban jártasak.

2. napirendi pont: A bizottság megalakulásáig történt események, határozatok
áttekintése, melyek érintik a MOESZB munkáját.
Farkas Árpád- a bizottság elnöke elmondta, hogy a 2014. november 27-én tartott Képviselőtestületi ülésen kiírták a Sándorfalvi Kulturális Központ Igazgatói állás betöltésére a
pályázatot. Farkas Árpádot beválasztották a pályázatokat értékelő 3 tagú bizottságba. Az
elnök felvetette, hogy felkeresi Csúri Henriettet (megbízott igazgató) és időpontot kér, annak
érdekében, hogy a MOESZB tagjai megismerhessék a Sándorfalvi Kulturális Központ
egységeit, feladatait és működését.
Széll Gábor- bizottsági tag elmondta, hogy teljesen egyetért az elnök által elmondottakkal.
Érdekelné, hogy a Sándorfalvi Kulturális Központ milyen feladatokat lát el.
Mészáros Gabriella- bizottsági tag elmondta, hogy szívesen részt venne egy ilyen találkozón.
Farkas Árpád- bizottsági elnök felvetette, ha mindenkinek alkalmas, akkor 2015. január 21én szerdára kérne időpontot Csúri Henriettől.
Mészáros Gabriella- bizottsági tag elmondta, hogy neki megfelel az időpont, tud
alkalmazkodni a bizottság üléseihez és programjaihoz.
Ifj. Makra Mihály- bizottsági tag elmondta, hogy rugalmas az időbeosztása, így szerdán
szabaddá teszi magát.
Széll Gábor-bizottsági tag elmondta, hogy szerda délelőttönként nem tanít, tehát részt
tud venni a programon.

A bizottság elnökének javaslatát, - mely szerint szükséges megismerni a Sándorfalvi
Kulturális Központ egységeit, feladatait és működését- a bizottság tagjai támogatják és
megállapodtak, hogy 2015. január 21-én Csúri Henriettel egyeztetett időpontban közösen
felkeresik a Sándorfalvi Kulturális Központot.
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3. napirendi pont: A MOESZB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
és elfogadása.
Farkas Árpád- bizottsági elnök kérte a bizottság tagjait, hogy vitassák meg a MOESZB
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítandó pontjait.
A MOESZB SzMSz bevezető részének teljes módosítása szükséges, az elnök, bizottsági tagok
és a bizottság titkárának nevét módosítani kell.
Az SzMSz összehívás rendjének 5. bekezdését javasolja törölni, mert Sándorfalva Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletében (2014.
november 27-i módosítást követő egységes szerkezetben) is törlésre került.
A tanácskozás rendje 4. bekezdését akként javasolja módosítani, hogy a bizottságok üléseiket
elsősorban a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központban az erre a célra kijelölt teremben,
akadályoztatás esetén a Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségeiben tartják.
A bizottságok jegyzőkönyve 2. bekezdését akként javasolja módosítani, hogy a
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy az elnök által a bizottsági ülés elején kiválasztott
bizottsági tag írja alá. Az elnök a bizottsági ülések alkalmával csillagjegyek alapján választja
ki a bizottsági tagok közül azt a személyt, aki a jegyzőkönyvet aláírja.
Az I. fejezet A bizottságok működése 2. bekezdését javasolja módosítani, hogy a bizottság az
üléseket az előre elkészített munkaterv alapján elsősorban a Széchenyi Ifjúsági Közösségi
Központban az erre a célra kijelölt teremben, akadályoztatás esetén a Közös Önkormányzati
Hivatal hivatalos helyiségeiben a képviselő-testület mindenkori rendes ülését megelőző
csütörtöki napon 16:00 órától tartják, amennyiben a testületi ülésen a bizottságot érintő téma
kerül napirendre. A bizottság elnöke a jelen SzMSz-ben szereplő időponton kívül, indokolt
esetben, más időpontban is összehívhatja a bizottságot.
A III. fejezet 5. bekezdésének szövegrészét, javasolja módosítani „a tagok több mint a fele
kéri (legalább 4 fő)” szövegrészre.
A 6. bekezdést akként javasolja módosítani, hogy a bizottság határozatképes, ha tagjainak
többsége (4 fő) jelen van.
A 8. bekezdést javasolja módosítani, tehát határozat, javaslat meghozatalához, egyszerű
szótöbbség szükséges.
Az utolsó módosítandó bekezdés a IV. fejezetben található. A 11. bekezdést akként javasolja
módosítani, hogy a bizottság üléséről a bizottság titkára 2 példányban jegyzőkönyvet készít.
Kérte a bizottság tagjait mondják el véleményüket a módosítással kapcsolatban, illetve tegyék
meg módosító javaslataikat.
Vélemény, módosító javaslat nem volt.
Farkas Árpád- a bizottság elnöke előterjesztette határozati javaslatát.
A MOESZB a napirendi pontot megvitatta és 4 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
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2/2015. (01.14.) MOESZB határozat
Tárgy: A MOESZB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és elfogadása.

HATÁROZAT
Sándorfalva Város Képviselő- testületének Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és
Szociális Bizottsága a 2015. január 14. napján megtartott alakuló ülésén a bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatukra vonatkozó alábbi módosítási javaslatokat
fogadták el.
1. A bizottsági tagok és a titkár személyi változásának aktualizálása az SzMSz-ben.
Bizottság elnöke: Farkas Árpád- képviselő
Bizottság tagjai: Búza Katalin- képviselő
Dr. Sümegi Sándor- képviselő
Dr. Szőke Tamás Pál- képviselő
Mészáros Gabriella- külső tag
Széll Gábor- külső tag
Ifj. Makra Mihály- külső tag

Bizottság titkára: Csipak Zsanett

2. Az SzMSz Összehívás rendjének 5. bekezdése törlésre került.
3. Az SzMSz A tanácskozás rendje 4. bekezdésének módosított része: A bizottságok
üléseiket elsősorban a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központban az erre a célra
kijelölt teremben, akadályoztatás esetén a Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos
helyiségeiben tartják.
4. A bizottságok jegyzőkönyve 2. bekezdésében a „bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető (bizottsági titkár)” szövegrész helyébe a „bizottság elnöke és egy az elnök által
a bizottsági ülés elején kiválasztott bizottsági tag írja alá” szövegrész kerül.
5. Az I. fejezet A bizottságok működése 2. bekezdése a következőképpen módosult: „a
bizottság az üléseket az előre elkészített munkaterv alapján elsősorban a Széchenyi
Ifjúsági Közösségi Központban az erre a célra kijelölt teremben, akadályoztatás esetén
a Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségeiben a képviselő-testület
mindenkori rendes ülését megelőző csütörtöki napon 16:00 órától tartják. A bizottság
elnöke a jelen SzMSz-ben szereplő időponton kívül, indokolt esetben, más időpontban
is összehívhatja a bizottságot.”
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6. A III. fejezet 5. bekezdése módosításra került „a tagok több mint a fele kéri (legalább
4 fő)” szövegrész.
7. A III. fejezet 6. bekezdése „a bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége (4 fő)
jelen van” szövegrészre módosult.
8. A III. fejezet 8. bekezdés esetében az „abszolút többség szükséges (50%+1)”
szövegrész helyébe „egyszerű szótöbbség szükséges” szövegrész kerül.
9. A IV. fejezet 11. bekezdésénél „a bizottság titkára 3 példányban jegyzőkönyvet
készít” szövegrész helyébe „a bizottság titkára 2 példányban jegyzőkönyvet készít”
szövegrész kerül.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselő-testülete
2. Dr. Bánfi Margit-jegyző
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna-polgármester

4. napirendi pont: Vének Tanácsa
Farkas Árpád- bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak, hogy Sándorfalván a Vének
Tanácsát meg kellene alakítani. Ez a Tanács 65-70 év körüli idősekből állna, maximum 12 fő
részvételével, akik szívesen megosztanák gondolataikat és véleményüket Sándorfalvával
kapcsolatban. Az elnök a vállalkozó kedvű idősek felkereséséhez kérte a bizottsági tagok
segítségét. A neveket és elérhetőségeket a bizottság titkáránál javasolja leadni.

A bizottság tagjai támogatták az elnök javaslatát és egyetértettek abban, hogy megalakuljon a
későbbiekben a Vének Tanácsa.
5. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervének
megvitatása
Farkas Árpád- bizottság elnöke felvetette a bizottság tagjainak, hogy nézzék át a
rendezvénytervet és vitassák meg. 2014. november 27-én a Képviselő-testületi ülésen a 2015.
évi rendezvénytervezet napirendi pont tárgyalásánál Dudás Zoltán javaslatára elfogadásra
került a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplése. Ebben az esetben módosításra lenne
szükség.
Mészáros Gabriella- bizottsági tag véleménye szerint ezt a módosítást Dudás Zoltán
képviselő úrral is egyeztetni kellett volna.
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Széll Gábor-bizottsági tag megkérdezte a bizottság elnökét, hogy pontosan miről is lenne szó,
mit kellene módosítani.
Farkas Árpád- bizottság elnöke véleménye szerint a Nemzeti Összetartozás Napja június 4e. A rendezvény tervezetben 2015. június 5-ét fogadta el a Képviselő-testület. A bizottság
elnöke javasolja az időpont módosítását 2015. június 4-re.
Farkas Árpád- bizottság elnöke javasolta, hogy alakítsanak ki a MOESZ bizottságon belül
egy rendszert, mely szerint a nemzeti ünnepek alkalmával rendezett ünnepségeken
megjelennek a bizottsági tagok.
Széll Gábor- bizottsági tag véleménye szerint, mindenképp meg kellene jelenni az
ünnepségeken.
Mészáros Gabriella- bizottsági tag elmondta, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha a
bizottság összes tagja kapna meghívót az ünnepségekre, és ha lehetőségük adódik rá, részt is
vesznek azon.

3/2015. (01.14.) MOESZB határozat
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervének megvitatása

HATÁROZAT
Sándorfalva Város Képviselő- testületének Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és
Szociális Bizottsága a Tisztelt Képviselő-testületnek javasolja, hogy a 2015. évi
rendezvénytervében a Nemzeti Összetartozás Napjának dátumát 2015. június 4-re
javítsa.
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselő-testülete
2. Dr. Bánfi Margit-jegyző
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna-polgármester

További napirendi pont hiányában az elnök megköszönte a jelenlévők részvételét, és az ülést
berekesztette.

K.m.f.
Farkas Árpád
bizottság elnöke

Ifj. Makra Mihály
bizottsági tag
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