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JEGYZŐKÖNYV
Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2011. december 13-i ülésén.
Az ülés helye: Városháza ülésterme.
Jelen vannak:
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke

•

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság tagja

•

Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja

•

Zádoriné Squor Mária intézményvezető, a bizottság tagja

•

Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző, Nagy Erzsébet aljegyző,Banyári István képviselő

Meghívott vendég:
Aranyi Ágota intézményvezető, dr.Pándi Ottó intézményvezető, Ginál Róbert gazdasági
vezető

Jegyzőkönyvvezető: Látó Éva

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel 5fő
bizottsági tag jelen van. Javaslatot, tesz a napirendre, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
elfogadtak az alábbiak szerint:

NAPIREND:
I /3.)

A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének
elfogadása
előadó: Aranyi Ágota intézményvezető

II/5/a.)

Dr.Kolozs Gergely Szakrendelő központi háziorvosi ügyelet létszámának
áttekintése
előadó: dr.Pándi Ottó intézményvezető főorvos

III. /5/c.)

IV/5/e.)

Az FKDM TKT EPSZ Társulási megállapodás módosítása a Kormányhivatal
javaslata alapján
előadó: dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző

Javaslat a Százszorszép Óvoda gyermeklétszám átlépésére a beérkezett
szakvélemény alapján
előadó: dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző

Kovács Péter alpolgármester úr
Megköszönöm a meghívó készítőjének, hogy a testületi ülés napirendi pontjait is feltünteti
zárójelben. Így követhetőbb az ülés anyaga.
Napirend:

I /3.) A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének elfogadása
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A munkaterv tartalmazza a vonatkozó rendeletünk által meghatározott könyvtári és
közművelődési feladatellátással kapcsolatos célokat, valamint az elvégzendő feladatokat,
rendezvénytervezetet.
A tematikában hat olyan programot találtam, ami nekem különösen tetszett. A Magyar
Kultúra Napja, a rajzpályázat, a Vikár Béla születésének évfordulójára tervezett vetélkedő, az
irodalmi est, a Szeptember végén c. előadás, mely minden évben megrendezésre kerül, és a
novemberi zenés est, ami belépő díjas. Ezeket emelem ki. Remélem, hogy a szervezés jól fog
sikerülni és lesz elegendő résztvevő. A többi programot is nagyon jónak találom, és
elfogadásra ajánlom a bizottság részére. A beszámoló végén van egy megjegyzés, mely
szerint: Az év folyamán, minden önkormányzati rendezvényen aktív szerepet vállaltak a
képviselők. Megjegyzem a korábbiakban is így ténykedett a testület. Megkérdezem, hogy
kinek van véleménye, hozzászólása.
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja
Én is örülök annak, hogy tervezünk fizetős, azaz belépőjegyes programokat. Ennek sikeréről,
csak később tudunk beszélni. Megkérdezem az intézményvezetőt, hogy mesemondó verseny
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miért maradt ki a tervezetből? Ugyanis a korábbi években április hónap tájékán volt ilyen,
melyre úgy a gyermekek, mint a szülők is lelkesen készültek.

Kovács Péter alpolgármester úr
Nem vagyok megelégedve a rendezvényeken lévő megjelenéssel. Az önkormányzati
dolgozókra a Művelődési Ház dolgozóira, valamint a képviselőkre is vonatkozik ez az
észrevétel.
Aranyi Ágota intézményvezető
Az irodalmi műsorok tekintetében, melyek belépőjegyesek lennének, már felvettem a
kapcsolatot a Megyei Könyvtárral. Ők segíteni fognak nekünk. Lehet pályázni is. Olyan
színész-költőt keresünk, aki ismert. Szívesen meghívnám pl. Buda Bélát, valamint a Nők
Lapja szerkesztőjét is. A jegy árakról még nem lehet tudni semmit. A hét próba
meseországban vetélkedő az idén elmaradt. Először is nem találtuk meg a megfelelő
időpontot, azon kívül egy kicsit bele is fáradtak a gyerekek is és az iskola is. Úgy beszéltük
meg az igazgatónővel, hogy az áprilisi időpontot egy őszire toljuk el, de nem lehetett
kivitelezni, részben időhiány miatt. Terveink, javaslataink a jövőre vonatkozóan vannak.
Természetesen irodalmi műfajban. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja
Úgy tudom, hogy eddig még nem volt és újdonságnak tűnik a rajzpályázat, melyről szó volt a
tervezetben. Megkérdezem az intézményvezetőt, hogy a pályázók körében milyen korosztályú
gyermekekre gondolt.
Aranyi Ágota intézményvezető
Óvodás korosztálytól az iskolás korig bezárólag, bevonva a Diákotthont és a Református
iskolát is. Tavasszal lehetne pályázni. A természettel kapcsolatos témakörben.
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja
A rendezvények közzétételével kapcsolatban szólok hozzá. Az utóbbi időben, én magam is
jártam úgy, hogy nem volt tudomásom különböző programokról. Az egészségügyi nap
keretében tartott rendezvényről is utólag értesültem. Az adventi gyertyagyújtásról szintén.
Nem mindenki olvassa a honlapot a lakosság köreiben sem. A közhírré tételről valamilyen
más formát is ki kell találni.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Ezt támogatom, és ezen változtatni kell. Nekem az a véleményem, hogy nem elég az
interneten közzé tenni.
Zádoriné Squor Mária intézményvezető, a bizottság tagja
Felhívást is írtunk, ezen kívül a településen legalább 25 db plakátot is elhelyeztünk.
Aranyi Ágota intézményvezető
Az októberi Dunamellékben értesülhetett a lakosság a rendezvényről. Ez az újság bekerül
minden postaládába.
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja
Van egy javaslatom. Hangosbemondót kell alkalmazni. Régen is működött.
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Térjünk vissza a napirendhez.
Vörös Sándor polgármester úr
Egy kérdésem van, mely nem konkrétan az intézményvezetőhöz szól. Tudjuk, hogy 2012-ben
tartandó ünnepségeinken mikor melyik iskola adja a műsort? Ezt rögzíteni kell a
jegyzőkönyvben.
Zádoriné Squor Mária intézményvezető, a bizottság tagja
A március 15-i ünnepségen az EGYMI, a Hősök Napján, valamint Október 23-án a Petőfi
Sándor Általános Iskola készül műsorral.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztést lezárom. Kérem a bizottságot,
hogy tegye meg javaslatát a beszámolóval kapcsolatban.

Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

33./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének elfogadása

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár 2012-es évi munkatervét
jónak értékelte. Elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy
a rendezvényeken való részvételre a hivatali dolgozókat, valamint a lakosságot is
ösztönözni kell. A bizottság kéri a jelenlévőket, hogy a rendezvények közzétételében
működjön közre.
2/ A határozatról értesülnek:
•
•
•

Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
Képviselő testület
Aranyi Ágota intézményvezető

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Napirend:

II /5/a.) Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő központi háziorvosi ügyelet létszámának áttekintése
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előadó: dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A napirenddel kapcsolatban dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos úr adott egy beadványt a
bizottság illetve a képviselő-testület részére, amelyben egy kiigazítást szeretnék tenni. A
beadvány arról szól, hogy 40,5 főre szeretné engedélyeztetni a létszámot. Itt egy korrekciót
kérek, mert a bizottság az októberi ülésén két fő létszámemelést javasolt. A bizottság, csak
javaslatot tehet. Így is volt előterjesztve a testület felé, mint javaslat. A központi ügyeletre
plusz létszámkeret nem tervezünk. Ezzel kapcsolatban felkérem Ginál Róbert gazdasági
vezetőt, hogy mondja el véleményét, mielőtt ez a napirend félresiklana.
Ginál Róbert gazdasági vezető
A képviselő-testület a létszám meghatározásánál úgy döntött, hogy az ügyeleti létszám ne
kerüljön bele a teljes létszámba. Ez által egy félreértés történt. Ettől függetlenül, én úgy
gondolom, hogy egy felső keretet akkor is meg kell határozni még akkor is, ha az intézmény
vezetője saját hatáskörben dönt arról, hogy megbízási szerződéssel, vállalkozási szerződéssel,
vagy munkaszerződéssel alkalmazza a dolgozókat. Mert ennyi erővel bármikor vállalkozási
szerződéssel bármennyi embert felvehet és más feladatokkal is megbízhat. Célszerűnek
tartanám, hogy az ügyeleti ellátásra külön, egy óraszámot határozzanak meg.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Két dolog van, ami bennem kérdésként felvetődik. Az egyik az, hogy az ügyeletnél nincs
közalkalmazott, mert beszámlázás van. Ez azt jelenti, hogy a feladatot maximálisan el kell
látni a 26 millió forintból és nem lesz létszámbővítés. Ezért volt furcsa számomra a beadvány.
Amennyiben 6,5 főt napi 8 órában foglalkoztatok, abban az esetben közalkalmazottként
tudom csak felvenni, mert különben nem tudom másként beállítani. Ezért nem értem. Vagy
költségvetést tervezek, mert van ennyi emberem és megtervezem hozzá a bevételt. Aminek
következtében a következő évben 5%-al növelnem kell a bért, esetleg egy-két fő elmegy, vagy
nyugdíjas lesz, máris borul az egész. Engem nem szabad, hogy érdekeljen, hogy hány
emberrel oldja meg a feladatot, mert a 26 millió forintból ki kell hozni az ügyeleti ellátást.
Kovács Péter alpolgármester úr
Teljesen egyetértek az elnök asszonnyal. Nem értem én sem ezt a létszám meghatározást.
Vagy pontosan leírom, hogy mennyi a közalkalmazott dolgozóm, mennyi szerződéses és
mennyi munkakönyves. Mondok egy konkrét példát. Felveszek egy dolgozót pl.
vállalkozóként, majd átsorolom közalkalmazotti kategóriába. Sajnos már az
Önkormányzatnak volt komoly kártérítési pere ilyen félreértésből kifolyólag. Szeretem tisztán
látni a dolgokat. Köszönöm.

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A magam részéről a korábban meghatározott ügyeleti ellátási formát tudom elfogadni, mely
megbízásos alapon történik. Komolyan oda kell figyelni a havi beszámlázásra, mert a
tervezett költségkalkulációt nem lépheti túl. Amennyiben több hozzászólás nincs kérem,
szavazzunk.

Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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34/2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő központi háziorvosi ügyelet létszámának áttekintése

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság megtárgyalta az intézményvezető létszámra vonatkozó
beadványát. A 6, 5 fő létszámemelést nem javasolja. Az oktatási és szociális bizottság
korábbi döntése alapján a Központi Ügyelet az előirányzott költségvetésben, megbízásos
jogviszonyok alapján tervezze ellátni vállalt feladatait. Mindössze a gépjárművezető 4
óráját javasoljuk a létszámkeretből biztosítani. Kérjük a képviselő-testület támogatását.
A határozatról értesülnek:
•
•
•

Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
Képviselő-testület
dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Napirend:
III. /5/c.)

Az FKDM TKT EPSZ Társulási megállapodás módosítása a Kormányhivatal
javaslata alapján
előadó: dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A harmadik napirendünk előterjesztésére felkérem dr.Schindler Andrea címzetes főjegyzőt.

dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Az FKDM TKT megkért bennünket arra, hogy határozzunk az EPSZ-szel kapcsolatban, mely
szerint a döntés Őhozzájuk kerül. Ezt a határozati formát a Kormányhivatal megkifogásolta és
kéri kiemelni a társulási megállapodásból. A alábbi szövegrész lép a helyébe:
A pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Társulás az általa fenntartott Felső-Kiskunsági és
Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálata útján látja
el az intézmény alapító okiratában meghatározottak szerint.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Javaslom a módosítás elfogadását.
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Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozta:

35/2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Az FKDM TKT EPSZ Társulási megállapodás módosítása a Kormányhivatal javaslata
alapján

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé a Társulási
megállapodás 2/2. számú mellékletének 2/1 pontját az alábbi módosítással: A pedagógiai
szakszolgálati feladatokat a Társulás az általa fenntartott Felső-Kiskunsági és Dunamelléki
Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálata útján látja el az
intézmény alapító okiratában meghatározottak szerint.

A határozatról értesülnek:
•
•
•

Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
Képviselő-testület
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Napirend:
IV/5/e.)

Javaslat a Százszorszép Óvoda gyermeklétszám átlépésére a beérkezett
szakvélemény alapján
előadó: dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Az Óvoda vezető kérelmére az eddig engedélyezett gyermeklétszámon felül a Micimackó
csoportra 20%-os, a Méhecske és a Süni csoportra 10%-os létszám átlépési engedélyt szeretne
kérni. Kérem a bizottság véleményét.

Vörös Sándor polgármester úr
Nyilván, jelen esetben nem tudunk mást tenni, mert a gyerekeket másképpen nem tudjuk
elhelyezni az óvodába. Éppen időszerű volt pályázni, reméljük eredményes lesz.

Kovács Péter alpolgármester úr
Arra kérem a jelenlévőket, hogy más intézménynél is fogadjuk el a létszámhelyzet változását.
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Ezt mindenképpen meg kell javasolni, mert jövőre még nagyobb lépést kell tenni, ha
kötelezővé teszik óvodai elhelyezést 3 éves kortól.
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Az intézményvezető asszonnyal együtt megnéztem, hogy az alapító okirat mit engedélyez. A
20%-ba mindenképpen beleférünk, tehát nem kell módosítani. Saját hatáskörben a testület elé
terjeszthető.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönöm szépen.
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja
A tisztánlátás érdekében elmondom, hogy nagyon sok gyereket el kellett indítanunk Nevelési
Tanácsadó felé. A szakvélemények alapján sajnos nagyon sok gyermek, a 148-as létszám
mellett 24 gyermeknek van olyan papírja, hogy két főnek számít.
Kovács Péter alpolgármester úr
Van-e valamilyen felvételi szabály az óvodában? Régen megnéztük, hogy mind a két szülő
dolgozik-e, esetleg van-e köztük fő állású anya stb. Próbáltuk szűkíteni a feltételeket, mert a
férőhellyel akkor is gond volt.
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja
Sajnos nem lehet, mert a törvény a szülőt fogja védeni. Minden 3 éves korú gyermeket
kötelező felvenni az óvodába.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Van-e még vélemény? Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazzuk meg a napirendet.

Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, érintettség miatt 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

36/2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Javaslat a Százszorszép Óvoda gyermeklétszám átlépésére a beérkezett szakvélemény
alapján

Határozat

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a Százszorszép Óvoda gyermeklétszám átlépésére
vonatkozó kérelmét megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé az alábbiak
szerint:
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Az eddig engedélyezett gyermeklétszámon felül a Micimackó csoportra 20%-os, a Méhecske
és a Süni csoportra 10%-os létszám átlépési engedélyt javasol megadni.

A határozatról értesülnek:
•
•
•

Kerekné Markovits Julianna óvodavezető
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Képviselő-testület

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök asszony megköszöni a munkát, a részvételt, és
az ülést bezárja.

Kmft.

Matula Jánosné
képviselő, a bizottság elnöke
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