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JEGYZŐKÖNYV
Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2011. március 28-i ülésén.
Az ülés helye: Városháza ülésterme.
Jelen vannak:
•

Matula Jánosné képviselő a bizottság elnöke

•

Aranyi János Gábor képviselő, a bizottsági tagja

•

Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, bizottság tagja

•

Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja

Később érkezett:
•

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság tagja

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója
1.napirend meghívott vendége
Molnár György a Központi ügyelet vezetője
4.napirend meghívott vendége Puskásné Radnó Ágnes a Violin Alapfokú Művészeti iskola
igazgatója

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, mivel 4fő bizottsági tag jelen
van. Egy fő Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság tagja igazoltan van távol. Javaslatot,
tesz a napirendre, melyet a bizottság tagjai 4 igen szavazattal, elfogadtak az alábbiak szerint:
Napirend:
1./Internationale Ambulance Service Kft. beszámolója a központi ügyeleti feladatok
ellátásáról annak költségeiről
Előadó: Molnár György központi ügyelet vezetője

2./Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről
Előadók: oktatási intézmények vezetői
3./ Rendezvények intézményi dolgozók általi felügyelete
Előadó: Matula Jánosné elnök asszony a bizottság elnöke
4./ Violin Művészeti Iskola dunavecsei működéséről tájékoztatás
Előadó: Puskásné Radnó Ágnes igazgató asszony
5./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kovács Éva jegyző asszony
6./ Petőfi Sándor Általános iskola igazgatói álláshelyére pályázat
Előadó: Kovács Éva jegyző asszony
7./ Egyéb ügyek
1./Napirend:
Internationale Ambulance Service Kft. beszámolója a központi ügyeleti feladatok
ellátásáról annak költségeiről
Előadó: Molnár György központi ügyelet vezetője

Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
2010. november1-én vette át a központi ügyelet ellátását az Internationale Ambulance Service
Kft. Azóta végzi itt a tevékenységét. Számszaki adatok kimutatásával láthatjuk, hogy mennyi
volt az ellátottak száma településünkön. A költségekkel kapcsolatban nem kaptunk adatot, de
az előbb beszéltem Molnár úrral és ígéretet tett, hogy pótolni fogja. Megkérdezem, hogy a
beküldött anyaghoz, előterjesztéshez van –e kiegészítenivalója?
Molnár György a Központi ügyelet vezetője
Köszönöm a meghívást. Az ülésre azért jöttem el személyesen, hogy a felmerült kérdésekre
megválaszoljak.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy amennyiben van kérdésük, véleményük azt tegyék
meg. Én elmondtam, hogy a Kft. az OEP finanszírozásával végzi a feladatát. Városunknak
akkor kell kiegészíteni a kvótát, ha nem fér bele. Arra lennénk kíváncsiak, hogyan alakultak a
számadatok az első öt hónapban? Előre bocsátanám, hogy időnként, ha nem is negyedévente,
legalább egy évben háromszor szeretnénk látni, hogy ez a tevékenység a városunknak
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mennyibe kerül, mit lehet segítségül tenni. Az orvosok egy részét, az ügyeletes nővéreket,
szakkollégákat átvállalták. Elmondanám a jelenlevőknek, hogy eddig 1. 043 eset volt a négy
hónap alatt. Háromszáz alkalommal kellett házhoz menni 133 esetben küldték a beteget
fekvőbeteg intézetbe és sajnos 5 esetben halott vizsgálat miatt, kellet az ügyeletnek a
helyszínre menni. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a beszámoló számszaki adatait
elfogadásra javaslom, de megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van –e kérdés Molnár úrhoz?
Kovács Péter alpolgármester úr
Örömmel tapasztalom, hogy a kezdeti zökkenők, panaszok nyugvópontra érkeztek, tehát
megoldódtak. Hozzám az utolsó három hónapban egyetlen panasz sem érkezett Munkájukat
pozitívnak értékelem. Két kellemetlen kérdésem, azonban lenne. Az orvosok kevesebb órabért
kapnak, mint a megállapodásban van. Ugyanis 3 évig sem az orvosok, sem a nővérek bére
nem csökkenhet. Erre kérnék választ. A másik kérdésem: a szerződéseket az orvosok
probléma nélkül aláírták?
Molnár György a központi ügyelet vezetője
Vannak zökkenők valóban itt az ügyelet működésével kapcsolatban. Van egy olyan
szerződésünk, amely arra hivatott, hogy a kényszervállalkozásokat kivédjük.
Kovács Éva jegyző asszony
Szeretném megkérdezni, hogy volt-e indokolatlan hívás?
Molnár György a központi ügyelet vezetője
Hívás elutasítás nincs, ez az alapelvünk. Biztos, hogy érkezett, de a helyszínre ki kell menni.
Szakmailag a legmagasabb nívót szeretnénk elérni, ezért is van szükség a gépkocsivezetőknek
mentőápoló szakvizsgára. Nagyban segítik az orvosok munkáját pl. újraélesztésnél, valamint
a beteg szakszerű ellátásánál.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Én úgy gondolom, hogy az eltelt öt hónap alatt végzett munkát jónak értékelhetjük. A
beszámolót elfogadásra javaslom, azzal a kiegészítéssel, hogy szeretnénk a költségekről
pótlólag egy kimutatást kapni.
Molnár György a központi ügyelet vezetője
A napokban el fogom küldeni.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Testületi ülés ezen a héten szerdán lesz, ezért úgy gondolom, hogy az idő rövidsége miatt az
áprilisi testületi ülésre pótolja a költség kimutatást. Amennyiben több kérdés nincs,
megköszönöm Molnár úrnak a részvételét. Most pedig megkérem a bizottság jelenlévő tagjait,
hogy szavazzuk meg a napirendet.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Internationale Ambulance Service Kft. beszámolója a Központi ügyeleti feladatok ellátásáról
annak költségeiről
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Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a beszámolót megtárgyalta, jónak értékelte és
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a költség
kimutatást az áprilisi önkormányzati ülésre pótolja.
2/ A határozatról értesülnek:
•
•

Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
Molnár György központi ügyelet vezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Napirend:
Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről
Előadók: oktatási intézmények vezetői
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Előre bocsátom, hogy megkaptuk a tájékoztatót a Petőfi Sándor Általános iskolába
beiratkozók létszámáról, valamint Kerekné Markovits Julianna óvoda vezető szintén
tájékoztatott bennünket, hogy az óvodát befejező gyermekek száma hogy alakul. A
gyermekek közül van olyan, aki elköltözik, másik iskolába kerül pl. Református iskolába. Az
óvodába beiratkozókról is kaptunk tájékoztatást. Szeretném megkérdezni, hogy van- e
kiegészíteni való az anyaggal kapcsolatban?
Kerekné Markovits Julianna Óvodavezető, a bizottság tagja
A beszámolóban van egy elírás, melyet kérnék módosítani. Nem minden csoport lépi át a két
főnek számító gyermekre való létszámot, csak öt csoport a hatból. Tehát a „minden” szó
helyett az öt csoportra kérem javítani az előterjesztést. Köszönöm.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Megkérdezem, hogy a tájékoztatót a beiratkozásokról elfogadja-e a bizottság? Kiegészítésként
elmondanám, hogy 40 fő iratkozott a Petőfi Sándor Általános iskolába, 3 fő a Református
iskolába, valamint egy fő megy a Dunamenti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézetbe. A tájékoztatót tudomásul kell vennünk.
Kovács Éva jegyző asszony
Szeretném megkérdezni a Petőfi Sándor Általános iskola igazgatójától, hogy nem most kell a
testületnek meghatározni az iskolába indítható csoportok számát?

Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Valóban, most kell meghatározni.
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Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
A csoportok száma a következőképpen alakul: 40 fő a beiratkozók száma 9 fő, aki kettőnek
számít, tehát 49 fő, egy fő kérdőjeles összesen 50 fő a létszám. Akkor két osztály indításáról
kell gondoskodni az önkormányzatnak
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Megkérdezném, hogy íratnak-e vidéki iskolába gyermeket?
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Nem iratkoztak vidéki iskolába.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Amennyiben több kérdés nincs, kérem, fogadjuk el a napirendet.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről

Határozat

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság határozatát elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé.
A Petőfi Sándor Általános iskolába beiratkozottaknak két osztályt indít szeptemberben, 25
fős létszámmal osztályonként.
2./ A bizottság javasolja az Óvodánál az öt csoport 20%-os túllépését az Alapító Okiratban
meghatározottak szerint, valamint egy csoport normál létszámmal kezdje meg az évet.
Tehát összesen hat csoport induljon.
3/ A határozatról értesülnek:
•
•
•

Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
Zádoriné Squor Mária Petőfi Sándor Általános iskola igazgatója
Kerekné Markovits Julianna Óvodavezető

A beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

3./ Napirend:
Rendezvények intézményi dolgozók általi felügyelete

5

Előadó: Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Elmondanám, hogy miről is volt szó az előző önkormányzati üléseken és milyen
következtetést vontunk le. Majd az elhangzottak után megkérem a Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatóját Aranyi Ágotát, hogy mondja el véleményét. A jegyző asszony, pedig
elmondja, hogy mi az, ami jogszerű, vagy mi az, amit megoldhatunk. Tehát a Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozóinak jelenlétét hiányoljuk a különböző rendezvényeknél. Ez
megnyilvánul a takarítás hiányában, az ott hagyott elhagyott dolgokban. A vizes blokk nem
megfelelő működésében. A világítás, a fűtés szabályozásában, egyáltalán a jó gazda
gondoskodásának hiánya. Nagyon sokan használják a Művelődési Házat, és nem mindenki
érzi a felelősséget, mellyel tartozik az intézmény felé. Én úgy gondolom, hogy aki bérbe veszi
leltár alapján felelnie, kell a tárgyakért berendezésért, az épület állagáért, valamint figyelnie
kell a fűtésre, világításra egyszóval mindenre, melyre a saját otthonában is vigyáz.
Kovács Péter alpolgármester úr
Az elmondottakkal egyetértek, aki kárt okoz, az feleljen érte. Az ott dolgozók munkaidőbeosztását kellene valahogy megoldani. Az ötletem az lenne, hogy ne mind az öt ember
kezdje a munkaidejét reggel 8 órakor. Esti rendezvényeknél pl. egy-egy dolgozónak,
kezdődjön akkor a munkaideje, ahogy megkívánja a program. Ezt ne kelljen leszabályozni,
bízzuk az intézményvezető önállóságára. Közös megbeszéléssel, egyeztetéssel biztos sikerül
megoldani. Köszönöm.
Megérkezett Halászné Kovács Éva képviselő asszony a bizottság tagja.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Kérem az intézményvezetőt, hogy mondja el véleményét.
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2008-ban költöztünk át a Könyvtárba, elég komoly létszám leépítéssel. Az akkori cél az volt a
korábbi testületnél, hogy minél kevesebb költséggel működtessük a Művelődési Házat. Tehát
telefon, internet nincs, valamint fűtés is csak rendezvényeken van. Rövid ideje került hozzánk
egy 4 órában foglalkoztatott technikai dolgozó, aki igazán szívén viseli a rendet. Eddig
közcélú foglalkoztatottak látták el a feladatot. A Könyvtárba való átköltözés óta nyilván nem
volt olyan gazdája az épületnek, mint a korábbi években. A civil szervezetek ugyanúgy
működtek. Testületi döntés alapján 2008-as határozatban foglaltak szerint saját maguknak
kellett a takarítást elvégezni, mert bérleti díjat nem fizettek. Később változtattunk azon, hogy
külön kódja legyen minden civil szervezetnek. Központilag követni tudjuk, hogy ki, mikor
ment be és mikor távozott a Művelődési Házból. Összesen 11 db kód van kiadva. Az épületen
belül történt rongálás esetén szólnak, jelzik. Eddig még biztosító térítette a károkat. Van egy
füzetünk, melyben írjuk a rendezvények utáni észrevételt, akár lábnyomokat a falon, vagy
ablaktörést stb. El kell, hogy mondjam azt is, hogy nem minden programon vesznek részt
kellő létszámmal. Gondolok itt vetítésre, könyv bemutatóra van, amikor 4-5 fő jelenik meg.
Tudom, hogy az a cél, hogy annak az öt főnek is programot biztosítsunk. Hetente van egy
vetítés és sajnos ennyire kevés létszámmal, vannak ott. Tudom, hogy a munkaidőt be kell
osztani, de nagyon nehéz. Ugyanis délután 12 órától történő munkavégzés után
illetménypótlékot kell fizetnünk. Mindannyian nagyon jól tudják, hogy sok hétvégén,
szombaton, vasárnap is dolgozunk, illetve hozzáteszem, hogy otthon is megkeresnek a
lakásomon különböző problémákkal. Mondhatom, hogy készenlétben állunk, mert mindig
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elérhetőek vagyunk. Kitérnék a báli szezonra. Általában akik szervezik, legalább oly annyira
megbízható személyek, mint mi vagyunk. Katolikus bál, Vadász bál, Iskola jótékonysági bál
és még sorolhatnám. Felelősséget éreznek és figyelnek arra, hogy ne történhessen semmi baj.
Kevés létszámú dolgozóim közül, ha beosztok valakit oda este 8 órától hajnali 4 óráig, fizetni
kell a pótlékot, ami jár. A pihenőidejét is meg kell, hogy kapja.
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja
Amikor valaki átveszi a Művelődési Ház kulcsait, igenis felelősséggel tartozik, legyen az
bármelyik civilszervezet.
Kovács Péter alpolgármester úr
Szeretnék egy javaslatot tenni. Egy bál általában 8 órakor kezdődik. A szervezők már hét
órakor ott vannak. Egy dolgozó odamegy, átveteti a termet, majd másnap egy megbeszélt
időpontban szintén átnézik, hogy milyen hiányosságokat tapasztalnak. Találják meg az
elkövetőt és büntessék meg. Fizesse meg a kárt amennyiben kiskorú, akkor a gondviselője.
Kovács Éva jegyző asszony
Gyakorlatilag 4 fővel, vagyis 3, 5 fővel az osztott munkaidőt meg lehet-e úgy oldani, hogy a
Művelődési Ház teljes kihasználtságának időtartamára az intézményi dolgozók közül valaki
ott legyen?
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Beleértve a délelőtti árusításokat is?
Kovács Éva jegyző asszony
Mert ezzel törvényességi aggályaim vannak. Az illetménypótlékokról már nem is beszélve.
Tehát 3, 5 fővel ez kivitelezhető lehet-e?
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Lehet, hogy lenne olyan vállalkozó, aki ezt meg tudná oldani, de mi nem. Annál is inkább,
hogy a 4 órában foglalkoztatott személy mozgáskorlátozott. A másik kolléganőm gerinc
műtött. Rendszeresen kezelésre jár, orvoshoz megy, és bizony van rá eset, amikor nem
terhelhető. Én nem tudom megtenni azt, hogy amikor pl. reggeltől estig árusok, vannak, ott
legyen folyamatosan. Amikor olyan rendezvény van, hogy a szükség megkívánja
természetesen be lesz osztva valaki a dolgozóim közül. Az új kormányrendeletről még nem is
beszéltem. Olyan kritériumok vannak, melynek a mi Művelődési Házunk nem hiszem, hogy
megfelel. Természetesen én nem azt szeretném, hogy ne legyen rendvény. Alapvető dolog,
hogy telefonvonalunk sincs. Van egy befogadóképessége a teremnek, melyet mindig egy
rendezvény határoz meg. Minden egyes rendezvény előtt a jegyzőt fogja terhelni az engedély
kiadása. Mi megszervezhetünk bármit, de előtte 20 nappal a kérelmünket be kell nyújtani a
jegyzőnek.
Kovács Éva jegyző asszony
Nagyon egyszerű helyzetben vagyok, mert a jegyzőt megelőzi 6 szakhatóság, de már az
elsőnél nem felel meg a követelményeknek.
Zádoriné Squor Mária igazgatónő a bizottság tagja
Szerintem ezen módosítani fognak, mert ez nem életszerű.
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Az lehet, de a jogszabály az irányadó, mely a zenés, táncos rendezvényekre vonatkozik.
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Próbáljuk meg összefoglalni a napirendet. Nem vagyunk biztosak abban, hogy lehet-e a
villanykapcsolóhoz, termosztáthoz hozzányúlni? Egyáltalán mi a vélemény, mert én
bejelenthetem, hogy javasolja a bizottság, hogy minden rendezvényen legyen intézményi
dolgozó. De, ez így nem igaz. Mi azt szeretnénk, hogy jól működjön a lehetőségekhez képest.
Valljuk be, vannak sokkal kisebb települések, ahol jobban vigyáznak mindenre a kicsitől az
aggastyánig. Sajnos a mi városunkra ez nem jellemző. Megkérdezem az intézményvezetőt,
hogy mi az, amit be tudnak vállalni, melyhez nem kell külön illetményt fizetni?
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
Olyan lehetőség nincs, mert ezt törvény írja elő. Nem kötelezhetem az alkalmazottakat
szabadidejükben történő munkavégzésre.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Kérem a jelenlevőket, hogy térjünk vissza az eredeti napirendhez. Szeretném kérdezni, hogy
tudunk-e valamiféle döntésre jutni, kiiktatva a zenés-táncos kormányrendeletnek a hatását,
melyre egy következő alkalommal visszatérünk a hozzátartozó jogszabályok áttekintésével.
Kovács Éva jegyző asszony
Szerintem bízzuk az intézményvezetőre és dolgozzon ki olyan javaslatot, hogy mely
időszakokban mettől- meddig van szükség felügyeletre a megbízható civil szervezeteken
kívül és ezt, hogyan tudná megoldani a saját állományi létszámából rugalmas munkaidőben.
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja
Nézzük át a többi intézményt. Nem az iskolára, óvodára, polgármesteri hivatalra gondolok, és
nem akarok vádaskodni, de ne várjuk el egy intézménytől, hogy munkaidőn kívül is végezzen
munkát. Akkor vizsgáljuk meg a többi intézményt is.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Van igazság a hozzászólásban, de a művelődési ház feladata és szolgáltatása akkor kezdődik,
amikor más intézmény munkája befejeződik. Régen minden úgy volt nyitva, hogy
alkalmazkodott a munkarendhez. Más településen is megoldják.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony, a bizottság tagja
Véleményem szerint az egyéb rendezvény, gondolok itt a civil szervezeteken kívüli
rendezvényre, az nem is olyan sok.
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja
Ki fogja meghatározni az egyéb rendezvényeket? Mit értünk ez alatt?
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Nekem is ez a problémám.
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
Az intézmények, civil szervezetek, megbízhatóak. Ez hangzott el az eddigiek során. Innentől
kezdve maradnak a családi rendezvények. Bárki el tudja képzelni, hogy pl. egy lakodalomnál
a szervező, beül, és ott marad végig? Ez helyes?
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Halászné Kovács Éva képviselő asszony, a bizottság tagja
Nem kell ott maradni végig, csak amikor elkezdődik az átadás miatt.
Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
Ez eddig is így történt. A kulcsokat át kell adni, illetve visszavenni.
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja
Az egész felvetést nem értem.
Kovács Péter alpolgármester úr
Én mindig akkor voltam nyugodt, ha én zártam be, azért amiért én feleltem.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

5./2011. sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Rendezvények intézményi dolgozók általi felügyelete

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy állítsa össze azokat a
programokat, ahol feltétlenül jelen kell lenni intézményi dolgozónak. A határozatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé.
2./ A határozatról értesülnek:
•
•

Aranyi Ágota Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Napirend:
Violin Művészeti Iskola dunavecsei működéséről tájékoztatás
Előadó: Puskásné Radnó Ágnes igazgató asszony
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A Violin Művészeti iskola az elmúlt alkalommal beszámolt a tevékenységéről. Kértük, hogy a
dunavecsei gyermekek létszámáról és a Dunavecsén végzett tevékenységről egy kiegészítő
beszámolót készítsenek. Az igazgatónő a rendelkezésünkre bocsátotta, melyből megtudtuk,
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hogy a zene tagozatú iskolában 38 fő tanul. Ebből 16 fő hátrányos helyzetű. Táncművészeti
ágon pedig 25 fő, 5 fő a hátrányos helyzetű. Megkaptuk a névsort, hogy kik milyen oktatáson
vesznek részt. A térítési díjban is betekintést nyertünk. A normatíva alapján a csökkenésre is
fény derült, így tehát a 16 zenész és 5 táncos térítési díja is lényegesen kevesebb, mint
amennyit ténylegesen fizetni kellene. Nekem egy kérdésem lenne Önhöz, hogy ez mennyi
kiesést jelent a normatíva és a bevétel között? Ahogy nézem a számításokat 860. 000 Ft-tal
kevesebb a beszedett térítési díj. Az Önök normatívájába, hogy fér bele, vagy miként lehetne
kompenzálni, mert itt nálunk a hátrányos helyzet dominál.
Puskásné Radnó Ágnes Violin Művészeti Iskola igazgatója
Köszönöm a szót, tisztelt bizottság és elnök asszony. Mi összességében kezeljük. Hét
településen működik Művészeti oktatás. Nem titok, hogy a zeneművészeti ágon a térítés jelen
pillanatban 94. 800 Ft/fő. A táncművészeti ágon levőké pedig 36.400 Ft/fő. Egyéb támogatást
nem kapunk. Gyakorlatilag nekünk a normatíva a bérekre, járulékokra nyújt fedezetet. Egyéb
rezsi pl. a gazdasági vezető a könyvelő az iskola titkár bére, ezt mind a térítési díjakból tudjuk
fedezni. A tanári béreket a közalkalmazotti jogviszonyban meghatározottak alapján kellene
fizetni, de erre képtelenek vagyunk, mert nem tudjuk kigazdálkodni. Jóval kevesebbet
kapnak, mint a zene-tanáraink és a néptánc tanáraink. 2007 évben történt egy művészeti
iskolák országos minősítése, ahol nem mindegy, hogy milyen szak-tanárt alkalmazunk. Az
adott szaknak megfelelő legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező pedagógust
alkalmazhatunk, azokra a szakokra. A csoportos művészeti ág, tehát a táncművészet némi
könnyebbséget ad, míg a zenei abszolút ráfizetéses. Meg kell jegyeznem, hogy folyamatosan
csökken a gyermeklétszám. Nem tudom, hogy a jövőben, ha nem lesz akkora jelentkezés vane értelme esetleg 5-6 főre megtartani ezeket a szakokat (rézfúvós, fafúvós, ütős , gitár,
hegedű) Egy-egy gyermek van aki tanul .Nagyon nehéz megszervezni. Az útiköltség drága. A
tanárok elég messziről jönnek Kecskemétről, Ceglédről. Elképzelhető, hogy marad a Görög
Katalin, hiszen helyi tanár és zongora lehetőség lenne. Az önkormányzattól, ha valamilyen
támogatást kaphatnánk, javulna a helyzet. Nem így gondoltuk, nagy tervek voltak előző
polgármester úrral is beszéltük. Sajnos 2005 illetve 2006 óta a csoportos művészeti oktatás a
felére csökkent. A zeneoktatás pedig majdnem 20%-al csökkent. Természetesen mi
összességében kezeljük. Fogalmam sincs, hogy mi lesz egy hónap múlva, esetleg félév múlva
az összes telephelyünk bármelyikén.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Itt a közelben működnek? Apostagon, esetleg Solton?
Puskásné Radnó Ágnes Violin Művészeti Iskola igazgatója
Nem megszűntek ezek a telephelyek, csak a dunavecsei maradt. Ezen kívül Dunaújvárosban,
Cecén, Pusztaszabolcson, Rácalmáson, Beloaniszban, működünk.
Az idéntől vezetjük be, hogy szociális kedvezményt adunk annak, aki egy kérdőíven feltünteti
a családi bevételeit a központban, döntünk arról, hogy rászorult-e a kedvezményre.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Önök vállalkozásban végzik ezt a tevékenységet?
Puskásné Radnó Ágnes Violin Művészeti Iskola igazgatója
Fenntartó szervünk egy Nonprofit Kft. Szerződést kötött az Önkormányzattal.

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke

10

Köszönöm szépen, ezt a részletes tájékoztatást. Megkérdezem a jelenlévőket, hogy van-e
kérdés, hozzászólás?
Kovács Péter alpolgármester úr
Én csak szomorúságomat tudom kifejezni. Büszke voltam, hogy Dunapataj után megindult a
zeneiskola nálunk is. Akkor még mi fizettük az 50%-ot a hátrányos helyzetűeknek. Szerintem
szükség lenne erre a művészeti oktatásra, mert én mindig azt mondtam, rengeteg gyereknek
lehetne sikerélménye, kiugrási lehetősége, ha a szülő és a gyermek is úgy állna hozzá. Lehet,
hogy tanulmányi sikerei nem lennének, de művészeti vonalon még kimagasló teljesítményt
érhetne el. Tudom, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete sem sokkal jobb, mint az iskoláé,
ennek ellenére én a magam részéről a támogatást javasolom.
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja
Úgy érzem, hogy az Önkormányzat, azzal is támogatja a művészeti iskolának a működését,
hogy nem fizet terembérleti díjat, fűtést, világítást. Ez egyfajta támogatás. Ugyanakkor a
művészeti iskola működésébe nem látunk bele. A normatívát megkapja.
Kovács Péter alpolgármester úr
Én azt szeretném, hogy ne szűnjön meg az iskola és ez nekünk 210. 000 Ft-ot megér. Nem a
gyerek kapja, természetesen az iskola.
Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja
Valóban nem nagy összeg a 210. 000 Ft, de azt el kell döntenünk, hogy amíg a Szakrendelő
fel nem épül, addig nem lehet terhelni a költségvetést.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Én a lehetőségekhez képest megtámogatnám az alpolgármesternek a javaslatát. Ígérni nyilván
nem tudunk semmit, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez az iskola működjön.
Megköszönjük a tájékoztatást, ami a múltkorival szemben egy nagyon kimerítő betekintést
adott az iskola életébe, munkájába. Mi szeretnénk, ha ez az iskola tovább működne. A pénz
nélküli támogatásokkal, tehát a hely biztosításával, annak minden rezsi vonzatával melyet
Halászné Kovács Éva képviselőasszony elmondott Amennyiben lehetőségünk engedi az idei
költségvetésből egy kis támogatást, nyújtunk az iskolának. Én megköszönöm a részvételt és
az alapos felkészülést.
Zádoriné Squor Mária igazgatónő a bizottság tagja
Nagyon szívesen segítek ebben egyeztetni, mert ezt a listát még egyszer át kell nézni.
Kovács Éva jegyzőasszony
Egy észrevételt tennék. Biztosan emlékszik az igazgató asszony arra, hogy nincsen élő
megállapodása az Önkormányzatnak a Violin Művészeti iskolával. Több alkalommal jeleztem
a polgármester úrnak, úgyhogy én tisztelettel azt kérem, hogy a bizottság javasolja az új
megállapodás megkötését Függetlenül attól, hogy anyagilag támogatja-e az iskolát, vagy csak
természetben.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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6./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Violin Művészeti Iskola dunavecsei működéséről tájékoztatás

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a részletes beszámolót megtárgyalta, jónak értékelte és
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé, azzal a javaslattal, hogy a helyet és annak
minden rezsi vonzatát biztosítja önkormányzatunk a Művészeti iskola részére. A 210.000
Ft-os javaslatot a civil szervezetek támogatására vonatkozó kérelem alapján kérjük beadni.
2./ Az Oktatási és Szociális Bizottság javasolja, hogy a Violin Művészeti Iskola az
Önkormányzattal kössön új megállapodást.
3./ A határozatról értesülnek:
•
•
•

Puskásné Radnó Ágnes Violin Művészeti Iskola igazgatója
Kovács Éva jegyző asszony
Matula Jánosné képviselőasszony a bizottság elnöke

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ Napirend:
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kovács Éva jegyző asszony
Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke
Megkaptuk az előterjesztést. Gyakorlatilag, azért mert nem mi látjuk el feladatot, hanem a
Kunszentmiklós Város Önkormányzata, ezért kellett a rendeletet módosítani. Kunszentmiklós
Város Önkormányzatának a címe került be, és amivel még kiegészül az étkeztetésnél a térítési
díj 50%-át kell megfizetni annak, aki egyedül él, illetve a nappali ellátás esetén az idősek
klubjában a tartózkodásért nem kell fizetni. Ez a rendelet lényege, melyet elfogadásra ajánlok
a bizottsági tagok részére. Van- e valakinek véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem,
aki egyetért a rendeletmódosítással, kézfelemeléssel jelezze.

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

7./2011. sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
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Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Határozat

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja a
képviselő-testület felé
2./ A határozatról értesülnek:
•
•

Kovács Éva jegyzőasszony
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Napirend:
Petőfi Sándor Általános iskola igazgatói álláshelyére pályázat
Előadó: Kovács Éva jegyző asszony

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk Megkérem Kovács Éva jegyzőasszonyt, hogy röviden
ismertesse az előterjesztését.
Kovács Éva jegyzőasszony
2011. Július 31-én lejár az intézményvezető vezetői megbízása. Polgármester úrral
megbeszéltem. Minden egyes jogszabályi helyet ismertetni kellett ahhoz, hogy egy kerek
egész egységes kép alakuljon ki a pályázati felhívás kapcsán mindenkiben. Úgy hirdessük-e
meg, hogy mintha az adott intézményen belül szeretnénk egy magasabb vezetőt kinevezni,
vagy pedig felajánljuk annak a lehetőségét is, hogy egyúttal tanárt is keresünk, mert a KJT.
kimondja, hogy közalkalmazotti jogviszonyban is ki kell nevezni valakit Ezzel, csak egyetlen
kérdésem merül fel, sajnálom, hogy nincs itt a polgármester úr, de hátha az iskola igazgatója
tud nekem válaszolni, hogy milyen üres pedagógus álláshely van.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Ezt nem egészen értem.
Kovács Éva jegyzőasszony
Az előterjesztés második bekezdése pontosan így kezdődik, hogy a második bekezdés szerint
a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető beosztást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti jogviszonyba is kinevezhető. Mert én a jogszabályokból azt olvastam ki,
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hogy nem biztos, hogy a tanári pályát is meg kell hirdetni. Elegendő, csak a vezetői megbízást
meghirdetni. Tehát az a kérdésem, hogy milyen szakos tanárt keresünk, aki esetleg
megkaphatja az intézmény vezetői megbízást.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Én nem tudom, hogy ez változott-e, de ezelőtt mindig igazgatói pályázat volt meghirdetve,
annál is inkább, mert az előző igazgatónak is a tanári státusza megmaradt, hiszen megbízott és
nem kinevezett vezető. Gyakorlatilag ez azt jelenti, ha nem én leszek az igazgató attól még az
iskola tanára, maradhatok.
Kovács Éva jegyzőasszony
De esetleg az idejövő új az már egyúttal tanár is lesz határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba plusz, kap egy vezetői megbízást.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
A pedagógusi munkakört szerintem, nem kell megpályáztatni.
Kovács Éva jegyzőasszony
Nem a pedagógus munkakör van meghirdetve, hanem ha a pályázatot megnézted volna, meg
van hirdetve a tanári állás plusz hozzá a vezetői pályázat. Tehát egy közalkalmazotti
jogviszony, és ami egy határozatlan idejű, törvény szerint meghatározott minimális
óraszámmal dolgozhat és Ő lesz akkor az intézményvezető.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Egy meghirdetéssel, ez egy kettős dolog.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Pályázati kiírásnál az előbb a jegyzőasszony mondta, kétféle variáció lehet. Az egyik, hogy
közületek valaki, mint ahogy jelenleg is van, vagy jöhet ide máshonnan valaki, aki tanárként
dolgozik.
Kovács Éva jegyzőasszony
Az a lényege, hogy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben is kinevezhető.
Miért ne jöhetne ide egy hiány szakmával rendelkező pedagógus?
Kovács Péter alpolgármester úr
Kémia tanárt nem tudunk szerezni 5-6 éve, de azzal, hogy pl. az igazgatói állást is mellé
vonzóvá, tesszük, egy szolgálati lakással, javítjuk annak az esélyeit, hogy elfogadja az állást,
mert egyébként nem jönne.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Teljesen szabályos a szaktantárgy megjelölése nélkül is. Abban az esetben, ha azt akarjuk,
hogy többen jelentkezzenek
Kovács Éva jegyzőasszony
Szeretném megkérdezni az igazgatónőtől, hogy van-e pedagógus szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakvizsgája?
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Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Igen van.
Kovács Éva jegyzőasszony
Esetleg ezt a testület nem akarja kiírni a pályázat elbírálásánál, mely előny lenne?
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Én úgy értettem, hogy nevezzek meg egy olyan szakot, mely hiányzik. Akkor saját magamat
zárom ki a pályázatból. Én másokat sem, de saját magamat sem szeretném kizárni.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Maradjunk a napirendnél. Eddig a Kormányzati Személyzeti Központ, mint kiegészítés merült
fel. Szaktantárgyat nem nevezünk meg a pályázatban. A pályázatot nem szoktuk 10 évre
kiírni?
Kovács Éva jegyzőasszony
Mi nem alkalmazzuk.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Megkérem a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfelemeléssel, jelezze.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

8./2011. sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói álláshelyére pályázat

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja a
képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztés utolsó oldalán
beillesztjük, hogy a Kormányzati Személyzeti Központnak a közzétételi helyre is küldünk
a pályázatból, valamint szaktantárgyat nem írunk ki.
2./ A határozatról értesülnek:
•
•
•

Kovács Éva jegyzőasszony
Zádoriné Squor Mária Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszöni a munkát, a részvételt és
az ülést bezárja.

Kmft.

Matula Jánosné
képviselő, a bizottság elnöke
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