
Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület 
Oktatási és Szociális Bizottsága 

55-3/2012 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. március 26-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, Nagy Erzsébet aljegyző, Banyári 
István képviselő 
 
 
Meghívott vendég: 
dr. Pándi Ottó intézményvezető-főorvos 

 

  
 
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 tagjai 5 igen 
szavazattal, elfogadtak az alábbiak szerint: 
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NAPIREND: 

I /3.) Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről 
előadó: Matula Jánosné Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 

  
               

      II/4.)  Tájékoztató a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról és a Központi Háziorvosi 
ügyelet működéséről 

         előadó: dr. Pándi Ottó intézményvezető-főorvos       
   
 
     III/6 d) Javaslat a gyermekvédelmi rendelet módosítására 

előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
IV.        Egyéb ügyek 
 
 
 
 
Napirend: 

 
I /3.)          Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről 
                   előadó: Matula Jánosné Oktatási és Szociális Bizottság elnöke 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Tájékoztatom a bizottságot az óvodai és iskolai 1. osztályos beiratkozások rendjéről. Az 
óvodában 45 gyermeket írattak be. A vezető óvónő a csoport létszámokat kialakította. A két 
főnek számítandó gyermekek száma nem haladja meg azt a küszöb értéket, ami alapján 
pályázni lehetne a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban. Tehát 
pályázat benyújtására nincs lehetőség. A létszám átlépési engedély megadását továbbra is az 
előző időszakhoz hasonlóan fogadjuk el. 
 
Az általános iskolai beiratkozások az alábbiak szerint alakultak: 
 

- Petőfi Sándor Általános iskolában 34 fő a beíratottak száma. A 13 fő 2 főnek számítása 
miatt 47 fő, tehát két osztály indítása indokolt. 

- A Gróf Teleki Református iskolában 1 fő a beiratkozók száma 
- Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 3 fő a beíratottak 

száma 
Kérem, a hozzászólásokat. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs kérem, hogy szavazzunk. 
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Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
16/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Tájékoztató az oktatási intézményekben történt beiratkozások eredményéről 

 

  

 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az oktatási intézményekben történt beiratkozások 
rendjéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
felé. 

2./   a határozatról értesülnek:                                                                                                                                                                                               

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
• Képviselő-testület 

 

Napirend: 
 

      II/4.)  Tájékoztató a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról és a Központi Háziorvosi 
ügyelet működéséről 
előadó: dr. Pándi Ottó intézményvezető-főorvos       

 
 

 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Köszöntöm a főorvos urat, örülök, hogy el tudott jönni a munkája mellett az ülésre. 
Megkérdezem, hogy van-e kiegészíteni valója a beszámolóhoz? 
 
dr. Pándi Ottó intézményvezető- főorvos 
Igen. A házi patikával kapcsolatban egy új koncepció született. Gyógypont elnevezéssel egy 
uniós támogatás keretén belül központilag támogatott gépek kerülnének kiosztásra, mely 
gyógyszert tud kiadni, illetve egy automata defibrillátort tartalmaz, melyet egy laikus is fel 
tudna helyezni, és ha szükséges, akkor aktiválódik. A pályázaton belül 3 helyre kerülhetne. 
Az egyik az ügyelet, a másik a Művelődési Ház, valamint kiemelt helynek említi a 
Polgármesteri Hivatalt is. 
 
Vörös Sándor polgármester 
Amennyiben az önkormányzatnak nem kerül költségébe, akkor természetesen támogatom ezt 
a pályázatot. 
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Visszatérve a beszámolóhoz, megkérdezem az intézményvezető-főorvos urat, hogy a pontos 
költségkimutatásról mikor tud számot adni. 
 
dr. Pándi Ottó intézményvezető- főorvos 
A soron következő testületi ülésre elkészül a pontos számadat. 
 
Halászné Kovács Éva 
Nem értek vele egyet, mert az idő rövidsége miatt pontos pénzügyi kimutatás nem készülhet 
el, számomra nem elfogadható a beszámoló. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, kérem 
szavazzuk meg a napirendet. 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 
17/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Tájékoztató a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról és a Központi Háziorvosi ügyelet 

működéséről 

 
 

 H a t á r o z a t  

1./ Az oktatási és Szociális Bizottság a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról és a Központi 
Háziorvosi ügyelet működéséről szóló tájékoztatást megtárgyalta és elfogadásra ajánlja 
képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a költségekről szóló pontos kimutatást 
az intézményvezető-főorvos úr készítse el a soron következő testületi ülésre. 

2./   A határozatról értesül: 

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

 
      

    

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

  
 
Napirend: 
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     III/6 d) Javaslat a gyermekvédelmi rendelet módosítására 
előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 

 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A gyermekvédelmi rendelet módosítására jogszabályváltozás miatt került sor, mely szerint 
gesztor önkormányzatot kell kijelölni a társulási tanácsnak aki, rendeletet alkothat a fizetendő 
térítési díjakról és az ellátás igénybevételéről. Amennyiben aljegyző asszonynak 
kiegészítenivalója nincs, kérem, szavazzuk meg a napirendet. 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
18/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Javaslat a gyermekvédelmi rendelet módosítására  

  

 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a gyermekvédelmi rendelet módosítását megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

2./   A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
• Nagy Erzsébet aljegyző 

 
 
 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
Napirend: 
 
IV. Egyéb ügyek    
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A ,,Március Idusa” tiszteletére megtartott gála műsorért a színvonalas ünnepi előadásért, a 
jótékonysági bál szervezéséért javaslom a közreműködők és a szervezők odaadó munkáját egy 
köszönőlevéllel méltatni. Kérem a polgármester urat, szíveskedjen erről intézkedni. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök asszony megköszöni a munkát, a részvételt, és 
az ülést bezárja.  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 Kmft. 

 
 
 
Matula Jánosné 

képviselő, a bizottság elnöke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


