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JEGYZŐKÖNYV
Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. május 21-i nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza ülésterme.
Jelen vannak:
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke

•

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:
Kovács Péter alpolgármester, Nagy Erzsébet aljegyző,
Meghívott vendég:
Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető, Tóth Emese böcsődevezető

Jegyzőkönyvvezető: Látó Éva

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel 4 fő
bizottsági tag jelen van, egy fő Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja
igazoltan van távol. Javaslatot, tesz a napirendre. A meghívó szerint négy napirendi pontot
kellene a bizottságunknak megtárgyalni. Az első napirendhez, anyagot nem kaptunk. Az
aljegyző asszony tájékoztatása szerint a polgármester úr levelet írt a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal felé, melyben állásfoglalást kért az Általános iskola további helyzetének

alakulásával kapcsolatban. Válaszlevél, eddig nem érkezett. Javaslom, hogy a napirendről
vegyük le, majd a soron következő bizottsági ülés kerüljön megtárgyalásra.
Kérem a bizottság tagjait, hogy a második napirendi ponttól folytassuk a munkát. Aki ezzel
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Az Oktatási és szociális bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
alábbiak szerint:

NAPIREND:
I /2.)

Tájékoztató az Általános iskola helyzetéről, az osztályok szerkezetéről a hatályos
jogszabályok tükrében.
Elnapolva a soron következő bizottsági ülésre

II/5.)

Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról
előadó: KESZI ágazatvezető és Nagy Erzsébet aljegyző

III/7/c)

Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartására
előadó: Tóth Emese Bölcsődevezető

Zárt ülés: Javaslat fiatal házas első lakáshoz jutásának támogatásához
előadó: Nagy Erzsébet aljegyző

Napirend:

II/5.)

Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról
előadó: KESZI ágazatvezető és Nagy Erzsébet aljegyző

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Megkérem Vizi Istvánné KESZI ágazatvezetőt, hogy fáradjon közénk. Az aljegyző
asszonnyal közösen készült a beszámoló. Megkérdezem, hogy van-e kiegészíteni valójuk az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető:
Szeretettel köszöntöm a jelenlevőket. Annyiban egészítem ki a beszámolót, hogy a januári
bizottsági ülésen ugyan ezt a napirendet tárgyaltuk, annyiban egészítem ki, hogy itt már
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tudom a jelzések számát. Ellenben szeretnék választ kapni arra vonatkozóan, hogy miért
tárgyalja a bizottság kétszer ugyanazt a napirendet. A törvény úgy szól, hogy minden év
május 31-ig kell az átfogó értékelésről számot adni.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Azért kértük be újra, mert a munkatervben így szerepel. A jövőben ügyelünk arra, hogy ne
kerüljön kétszer megtárgyalásra.
Kovács Péter alpolgármester úr
Köszönöm a kérdést. Éppen én is ezzel kapcsolatban szólok hozzá. Felesleges kétszer
ugyanazt a napirendet megvitatni.
Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető:
Javaslom, hogy a januári ülés helyett tárgyalja a bizottság április vagy május hónapban.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Gyakorlatilag az évzárás március április hónapban van, ezért javaslom, hogy a jövőben ehhez
az időponthoz igazodjunk. Amennyiben több hozzászólás nincs, Vizi Istvánné
ágazatvezetőnek megköszönöm a részvételt. Most pedig kérem, szavazzuk meg a napirendet.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

19/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat.
Átfogó értékelés a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról
előadó: KESZI ágazatvezető és Nagy Erzsébet aljegyző

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a település gyermekvédelmi rendszerének ellátásáról
szóló átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a
kiegészítéssel, hogy a jövőben április, ill. május hónapban kerüljön napirendre, amikor a
tény adatok véglegesen szerepeltetve lesznek a beszámolóban.
2./ a határozatról értesülnek:
•
•
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke
Képviselő-testület
Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3

Napirend:

III/7/c)

Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartására
előadó: Tóth Emese Bölcsődevezető

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Haladjunk tovább. Megkérdezem Tóth Emese
kiegészítenivalója.

bölcsődevezetőt,

hogy

van-e

Tóth Emese bölcsődevezető
Köszönöm, de nincs kiegészítenivalóm.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A javaslat a bölcsőde nyári zárva tartására vonatkozóan a következő: 2012. augusztus 6-tól
2012. augusztus 20-ig a nyári takarítások, karbantartások és a dolgozók szabadsága miatt az
intézmény bezárását kérik. Korábban is volt ilyen. Javaslom a bizottságnak, hogy fogadjuk el
a napirendet.

Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat.
Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartására
előadó: Tóth Emese Bölcsődevezető

Határozat
1./ Az oktatási és Szociális Bizottság a Bölcsőde nyári zárva tartásának kérését megtárgyalta
és elfogadásra ajánlja képviselő-testület felé.
2./ A határozatról értesül:
•
•
•
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke
Képviselő-testület
dr. Pándi Ottó intézményvezető-főorvos
Tóth Emese Bölcsőde-vezető

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság zárt üléssel folytatja munkáját.

Kmft.

Matula Jánosné
képviselő, a bizottság elnöke
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