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Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. október 29-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 iskolaigazgató, 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 vendégek: 
 
dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos, dr. Harmos István háziorvos,  
 
 
 
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, 
elfogadott az alábbiak szerint: 
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NAPIREND: 

I /2. Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
Előadó:  dr. Harmos István, dr.Bardócz Emma háziorvosok, 

dr.Balázs Gizella gyermekorvos, 
dr.Léba Éva fog-szakorvos 
 

     II/3. Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról 
            Előadó: dr.Pándi Ottó intézményvezető főorvos 

  

III. Egyéb ügyek 
      A Petőfi Sándor Általános iskola működtetésének átadása 
      Előterjesztő: Vörös Sándor polgármester 
   

 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy Bardócz doktornő nem készített beszámolót. Kérte, 
hogy az I. sz. Háziorvosi rendelő beszámolóját napoljuk el szabadsága miatt és a következő 
bizottsági ülésen tárgyaljuk. Javaslatom az, hogy tájékoztassuk a doktornőt, hogy a jövőben a 
szabadságát, ne a beszámolási időszakra ütemezze. A bevezetőben szeretném elmondani, 
hogy mind a három orvostól, részletes beszámolót kaptunk.  
 

 
I /2. Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 

Előadó:  dr. Harmos István háziorvos 
 

 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Elsőként a Harmos doktor úr beszámolóját tárgyaljuk. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket 
jelenlétével és eljött az ülésre. Nagyon részletes beszámolót kaptunk tőle, ami számot ad a 
betegeinek taglétszámáról, arról, hogy havonta milyen ismétlődő feladatokat lát el az 
asszisztensével együtt. Jónak találom a felvilágosító és betegségmegelőző program 
kidolgozását, kialakítását. Különböző vetületekbe taglalja, négy alapvető dolog a dohányzás, 
az alkoholfogyasztás, a táplálkozás, a testmozgás. Nagyon megragadta a figyelmemet, az 
alábbi mondat: Az önmagunkkal és másokkal szemben tanúsított magatartás zavarok. Ez akár 
a munkahelyen, vagy bölcsődében, óvodában, iskolában is előforduló jelenség. Ezenkívül 
számot ad az Asszisztencia Nova Bt. és az EPKOCM segítőszolgálat munkájáról, 
működéséről, melyet a főorvos úr jónak ítél meg. A kapcsolattartás is jól működik. 
Statisztikai adatok is megtalálhatóak a beszámolóban. Egyedüli kérdésként, problémaként 
újra az iparűzési adó eltörlését, vagy mérsékelését vetette föl a főorvos úr, amelyre úgy 
gondolom, hogy reagálni kell. Az egyre nehezedő gazdasági helyzet nem teszi lehetővé az 
iparűzési adó ez irányú csökkentését.  Ezen túlmenően a beszámolót jónak értékelem, és 
elfogadásra javaslom.  
Szeretném megkérdezni dr. Harmos István háziorvost, és a jelenlevőket hogy van-e 
kiegészíteni való, illetve hozzászólás. 
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dr. Harmos István háziorvos 
Igen, egy dolog jutott eszembe, ami közérdekű probléma. A rendelőm előtt egy megállni tilos 
tábla van, ami a Vasút utca bal oldalán leszűkíti a közlekedést. Megkérdezem, hogy 
megoldható-e a tábla áthelyezése, hogy a parkolás ne okozzon gondot. Az akkori helyzet az 
építkezés miatt megkívánta, hogy a tábla oda legyen kitéve, de ma már nem aktuális. A 
betegeimnek viszont az, lehetőséget kapnának a megállásra. Nagyon sok közöttük a 
mozgáskorlátozott ember. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Egyetértek a főorvos úr kérésével. A táblát fel kellene oldani és az Egészségügyi Centrum 
Bocskai utca sarkánál elhelyezni. Az iparűzési adóval kapcsolatban az a véleményem, hogy 
külön ne tárgyaljuk. A jövő évi koncepcióban kell meghatározni az önkormányzati 
díjtételeket. 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
A számadatokkal kapcsolatban kérdezem. A szakrendelésre irányítottak száma a megjelentek 
számához van viszonyítva, vagy az ott nyilvántartásba vett betegek, számához? 
A megelőzés, felvilágosítás témakörnél azt írja a főorvos úr, hogy az Európai Uniós 
nyilvántartások szerint az élettartam folyamatosan nő. Azért furcsa számomra, mert mindig 
azt halljuk, hogy rövidül az élettartam.  
 
dr. Harmos István háziorvos 
Annyiban, még had reagáljak erre, hogy a beteglétszám nyolcada jön indokolt a panasszal. 
Azért fars egy kicsit a statisztika. Van egy bizonyos pszichoterápia, beszélgetés jellege a 
rendelésnek. Kap a beteg egy jó szót és megnyugszik. Ezen kívül gyógyszerfelíratásra is 
jönnek. Őket szintén nem küldöm be a szakrendelésre. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Néhány témában szólok hozzá. Az első az iparűzési adóval kapcsolatos kérést, külön ne 
tárgyaljuk. A másik a megállni tilos tábla forgalmi rendjét megnézzük, és ez irányban teszünk 
intézkedést. A harmadik egy kérés lenne. Úgy tudom, hogy a háziorvosok és az 
intézményvezetők is kaptak egy megkeresését, mely szerint, az összes rendőrkapitányság 
kapott egy levelet 
 
Kovács Péter alpolgármester 
Jövőre már az államnak kell befizetni az adóterheket és nem az önkormányzatnak. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, 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./2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
Előadó: dr. Harmos István háziorvos 
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 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság dr. Harmos István háziorvos részletes beszámolóját, a 
benne szereplő iparűzési adó megváltoztatására vonatkozó rész kivételével, melyre az adó 
megállapítás időszakában fogunk visszatérni, elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé.  

2./ A II. sz. Háziorvosi rendelő előtt lévő megállni tilos tábla áthelyezését, illetve feloldását 
ajánlja elfogadásra a képviselő testület felé. 

3./ Támogatjuk a települési fórumon való részvételt. 

4./ A határozatról értesülnek: 

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• dr. Harmos István háziorvos 
• Képviselő testület 

 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

I /2. Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
Előadó:  dr. Balázs Gizella gyermekorvos 

 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A következő a napirend szerint dr. Balázs Gizella gyermekorvos beszámolója. A doktornő 
nem jelent meg az ülésen, de a beszámolót elkészítette. Megkérdezem, hogy kinek van 
észrevétele, hozzászólása. 
 
Kerekné Markovits Julianna a bizottság tagja 
Van egy észrevételem, amely szerint az óvodások létszáma 150fő és nem 15 fő. Itt elírás 
történ, kérem javítani. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Köszönöm szépen. 
 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Sok hozzászólásom nincs, de megjegyzem, hogy a 600. 000 Ft, melyet eszközbeszerzésre, 
kapott a MEP-től gyermekorvosi rendelő, nagyon szép támogatásnak ítélem meg. 
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Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
Megdöbbenve olvastam a beszámolóban, hogy a doktornőnek bántalmazás miatti betegei is 
vannak.  
 
Nagy Erzsébet aljegyzőasszony 
Erről, nem kaptam semmilyen jelzést. A doktornőnek kötelező lenne jelenteni, az említett 
eseteket. A gyermekek között történő, egymás bántalmazását is. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A védőnői beszámolónál, 28 fő a gyermekszületések száma, a doktornő 26 főt jelent. Itt is 
meg kell nézni, melyik a helyes számadat. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzuk meg a napirendet. 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
34/2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
Előadó: dr. Balázs Gizella gyermekorvos 
 
 
 
 
 H a t á r o z a t  

1./ Örvendetes az évi 600 000 Ft-os eszközbeszerzési lehetőség. 

2./ Az Oktatási és Szociális Bizottság dr. Balázs Gizella gyermekorvos beszámolóját 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé, azzal a kiegészítéssel, hogy az óvodában 
beíratottak létszáma a 15 főről, 150 főre kerüljön módosításra. 

3./ Az Oktatatási és Szociális Bizottság, javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé, hogy a 
gyermekbántalmazásokkal kapcsolatban, a jövőben a doktornő tegyen jelentést az 
aljegyző felé. 

A határozatról értesülnek:  

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• dr. Balázs Gizella gyermekorvos 
• Képviselő testület 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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I /2. Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
Előadó:  dr. Léba Éva fog-szakorvos 

 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A doktornő sem jött el a mai ülésre. Bízom benne, hogy a holnap tartandó testületi-ülésen 
megjelenik. 
dr. Léba Éva fog-szakorvos a két település ellátandó betegeiről számot ad. Kimutatásában 
részletezi, hogy hány fő tartozik hozzá. Nagyon részletesen leírja a megelőzésnek a 
fontosságát. Nagyon jónak találom az iskolában, óvodában tartandó előadásokat, melyet a 
dentál nővér tart.  Azonban nagyon sajnálatos, hogy sok szülő elutasítja a gyereke részére a 
fogkezelést. 
A beszámolóban említést tesz arról, hogy a Dentál nővér GYED-en van, de folyamatosan 
elmegy az óvodába és megtartja az előadásokat a gyermekeknek a helyes száj és fogápolásról. 
 
 
Kerekné Markovits Julianna a bizottság tagja 
A doktornő és a Dentál nővér, minden évben kora ősszel megjelennek és elvégzik a 
gyerekeken a szűrővizsgálatot. A problémás gyermek esetében a szülőket tájékoztatjuk név 
szerint. A további vizsgálat és egyben az ellátás, amely a rendelőben történik, sajnos sok 
esetben elmarad, mert a szülő nem viszi sem a doktornőhöz, sem pedig másik rendelőbe a 
gyermekét. Sok esetben a fogfájós gyermeket is mi ápoljuk, mert a szülő hanyagsága miatt 
nem kerül ellátásra a gyermek. 
 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Sajnálom, hogy a doktornő nem jelent meg az ülésen és nem tudom személyesen elmondani 
az észrevételemet. Az alapfinanszírozást emelte ki a beszámolóban, amely 264 000 Ft . A 
jövőben, részletezze ki a bevétel, kiadás oldalt egyaránt, ellenkező esetben, ne adjon számot 
erről, mert fars a kimutatás. Köszönöm. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem, hogy van-e még vélemény. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, 
kérem a bizottságot, hogy tegye meg javaslatát a beszámolóval kapcsolatban.  
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
35/2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
Előadó: dr. Léba Éva fog-szakorvos 
 
 
 
 
 H a t á r o z a t  
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1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a részletes beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő 
testület felé, azzal a kiegészítéssel, hogy a doktornő a jövőben finanszírozást vagy ne, 
vagy teljes egészében szerepeltesse a beszámolójában. 

A határozatról értesülnek:  

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• dr. Léba Éva fog-szakorvos 
• Képviselő testület 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
II/3. Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet munkájáról 
            Előadó: dr.Pándi Ottó intézményvezető főorvos 

  

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A második napirend, Beszámoló a szakorvosi rendelőintézet munkájáról. A beszámolót 
megkaptuk a főorvos úrtól. Gyakorlatilag három részből tevődik össze, az egyik a dr. Kolozs 
Gergely Egészségügyi Centrum, a másik a Bölcsődei, a harmadik a védőnői beszámoló. 
Megtárgyaljuk együtt, mert egy napirend keretébe tartozik. A főorvos úr kirészletezte, hogy 
jelenleg milyen szakrendelés folyik, mikkel egészül ki a régi Rendelő Intézet. Bemutatásra 
kerültek az új dolgozók. A 27 fős fix létszámról is beszél, illetőleg a Gyes-ről visszatérő, 
valamint a nyugdíjas kolléganőről, aki létszámcsökkentésre kerül, kérek egy magyarázatot. 
Az ügyeletről, örömmel olvasom, hogy nincs probléma. A készletgazdálkodás nagymértékben 
javult. Jó a kapcsolat a Dunaújvárosi kórházzal. 
Itt utalok a múltkori ülésünkre, ahol elfogadtuk és támogattuk ezt a lehetőséget a hovatartozás 
tárgyában. Megkérdezem, hogy Kecskemétre a továbbiakban nem utalnak beteget? Az én 
véleményem az, hogy Dunaújvároson kívül Székesfehérvár helyett, Budapestet jelöljük meg 
hovatartozás szempontjából. Indoklásként felhozom, hogy Székesfehérvárra nem a legjobb a 
közlekedés. Budapestre, Kecskemétre, közvetlen autóbusz közlekedés van. Egyébként a 
beszámolót jónak tartom, és elfogadásra javaslom. Kérem a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A főorvos úr a beszámolójában írt a kiadási optimalizációról, de nem fejtette ki. Ezzel, 
kapcsolatban van valami terve, vagy a következő célkitűzés. 
 
dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Egy lehetőség, ami még kidolgozás alatt áll. Az elnök asszony kérdésére válaszolok a 27 
fővel kapcsolatban. Jelenleg van kettő kolléganő, aki nyugdíj mellett dolgozik. Egy fő a 
laborban, 1 fő a recepciónál segít be. Az Ő álláshelyük terhére, 90 illetve 60 órában 
szeretnénk változtatni, természetesen úgy, hogy a 27 fős keretet ne lépjük túl. 
A területi ellátottsággal kapcsolatban egy olyan kérdés jött a GYEMSZI-től, hogy két 
lehetőség van. Marad minden a régiben, vagy az ellátási kötelezettség átkerülne a régióba, 
ami, azt jelenti, hogy bizonyos esetekben Székesfehérvár, az esetek többségében, pedig 
Budapest. Mindkét helyzetnek vannak előnyei és hátrányai, ez teljesen egyértelmű. 
Ugyanakkor az is érthető, hogy nehéz lenne a régiót szétválasztani. A Dunaújvárosi 
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statisztikában utána néztem és az adatok, azt igazolják, hogy 90%-ban el tudják látni a 
beteget, a fennmaradó 10%, aki Székesfehérvárra kerülne, traumatológiai, vagy égési 
sérülések ellátására. Arról nem beszélve, hogy sürgős esetben, stabilizálásra is Dunaújvárosba 
kerülhetne a beteg. Nem mindegy, hogy 10 perc alatt bekerül a kórházba, vagy utaztatják a 
60-70 km-t, mire ellátják. 
  
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Így számomra megnyugtató a válasz, amennyiben Dunaújvárosban a beteg 90%-ban ellátásra 
kerül. 
A pályázatról beszélne még a főorvos úr? 
 
dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Talán, novemberben lesz koncepció, hogy mi is fog történni. Ez vonatkozik a nappali 
kórházra is. 
Sem a GYEMSZI, sem az ÁNTSZ nem hajlandó változtatni az álláspontján. Ezért, most 
várakozó állásponton vagyunk.  
Heti 200 óraszámmal működünk. Nyilvánvaló, hogy ez plusz költséggel jár. A traumatológiai 
óraszámot csökkenteni kellet, volna 10 órával, ami nem történt meg, a betegforgalom nem 
teszi lehetővé.  Gyakorlatilag 10 %-al több ellátást végzünk, mint amennyi finanszírozást 
kapunk. Az eddigi tapasztalat az volt, hogy az önkormányzat partner abban, hogy a 
lakosságnak az ellátása ne szenvedjen hiányt. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A betegek körzeten belüli betegek? 
 
dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Nem csak körzeten belüliek, körzeten kívüli betegeket is fogadunk. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A jövő évben, minden megyében a Megyei Önkormányzat lesz a felelős a területfejlesztésért. 
Elkészült a helyzetértékelés, melyben az egészségügy is szerepel a Járóbeteg szakellátók is. A 
megyében egyedül a Dunavecsei Járóbeteg Szakellátót tekintik teljes körűen működőnek azok 
közül, amely mellett nincs kórház. A jövőben, minden problémával a területfejlesztésért 
felelős Megyei Önkormányzathoz kell fordulni. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Ez nagyon jó, de akkor lenne szép, ha a finanszírozást is megadnák. Így is túllépi a 
betegforgalom a finanszírozást. A megyei fejlesztési központnak kell, majd idehatni, mert 
beteget, biztos, hogy nem szabad elküldeni. 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
Láttam, hogy a honlapra felkerült egy kérdőív. Megkérdezem a főorvos urat, hogy mennyiben 
segíti a munkájukat. A mentőállomás tekintetében szárnyra keltek bizonyos hírek. Erről van-e 
valamilyen információja? 
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dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
Az informatikus tette fel a kérdőíveket, de az összesítés még nem történt meg, folyamatban 
van. 
A másik kérdés a mentőállomásra vonatkozik. Úgy hallottam, ez nem hivatalos, hogy le 
akarják építeni és egy mentőkocsival kevesebb, üzemel, mert a Solti mentőállomás kerül 
fejlesztésre. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Nem ártana megkeresni a mentőállomást és megtudni a hivatalos információt. 
Most pedig, térjünk át a Bölcsőde beszámolójára.  
Sajnos egyre rosszabbak a szociális körülmények Dunavecsén. Ez a Bölcsődében, nagyon 
kimagaslóan tör elő. Szomorú olyant olvasni, hogy még ruhát is kell adni a gyermeknek, amit 
a szülő nem visz vissza. Ilyen körülményekre születni gyereknek, komolyan mondom 
lehangoló. Amikor valaki kölcsön kér, azt illik visszaadni. Nem tudom, hogy szeretné-e 
valaki kiegészíteni a beszámolót. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, folytatom a védőnői beszámolóval. 
 
A védőnők, is számot adtak az éves munkájukról. Két körzetben tevékenykednek. Tükrözi a 
feladatokat, amelyeket meg kell oldaniuk. Az általános iskolában orvosi szobát szeretnének 
kialakítani. Erre vonatkozóan kérem az iskola-igazgatónőt, tájékoztasson bennünket. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja 
A védőnőkkel jó kapcsolatunk van, de eddig még nem jelezték, hogy szeretnének helyiséget, 
illetve orvosi szobát az iskolában. Abban az esetben berendezési tárgyakra is szükség lesz. Ott 
mérnek súlyt, testmagasságot, vérnyomást, látásvizsgálatot, tehát eszközök is kellenének 
hozzá. Egyébként, tudomásom szerint, ha fél kilométeres körzetben van orvosi rendelő, akkor 
nem köztelező az orvosi szoba kialakítása. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A beszámolókkal kapcsolatban van-e valakinek még kérdése? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
36/2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
Beszámoló az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
Előadó: dr. Pándi Ottó intézményvezető főorvos 
 
 
 
 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az alapellátást biztosító orvosi szolgálatok munkájáról 
szóló beszámolót megtárgyalta és kiegészítés nélkül elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé.  
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A határozatról értesülnek:  

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

 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 
III. Egyéb ügyek 
      A Petőfi Sándor Általános iskola működtetésének átadása 
      Előterjesztő: Vörös Sándor polgármester 
   

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Az egyéb ügyek keretén belül, egy napirendünk van. Megkérjük, Vörös Sándor polgármester 
urat, hogy tegye meg tájékoztatását. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A Magyar Államkincstár által rendelkezésünkre bocsátott iskola működtetéséhez kapcsolódó 
információkat az alábbiak szerint foglalom össze. Amennyiben nem vállaljuk az iskola 
működtetését, akkor hozzájárulást kell fizetni az önkormányzatnak. Ehhez ki kell tölteni több 
oldalas adatlapot. A 2013-as költségvetési törvényt ismeretének hiányában. A gazdálkodási 
csoport által készített előterjesztésben, megjelent számadatok változnak, mert a legutolsó 
számítások alapján 29-30 millió Ft forráshiány mutatkozik. Ez a mutató, lehet, hogy 
emelkedik 34 millió Ft-ra. 
Az adatszolgáltatás után három lehetőségünk van: 

1. Az Önkormányzatnak nem kell kötelezettséget vállalni, tehát az állam átvállalja az 
iskola fenntartását. 

2. Nem kell kötelezettséget vallani, de az Önkormányzatnak be kell fizetni az 
államkasszába. Azonban, ha ez az összeg nagyobb, mint amit teljesíteni tudunk, akkor 
8 napos határidő áll rendelkezésünkre, hogy döntsünk az iskola fenntartásával 
kapcsolatban. 

3. A harmadik lehetőség az, hogy nem kell az önkormányzatnak fizetni, de akkor nem is 
vállalja át a működtetést az állam. 

Az adatszolgáltatást, mindenképpen el kell készíteni. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megköszönöm polgármester úr tájékoztatását. Kérem, hogy fogadjuk el a napirendet és 
tegyük meg határozati javaslatunkat. Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel, 
jelezze. 
 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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37/2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
A Petőfi Sándor Általános iskola működtetésének átadása 
Előterjesztő: Vörös Sándor polgármester 

 
 
 
 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a Petőfi Sándor Általános iskola működtetésének 
átadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testület felé, az alábbiak szerint: 
 

• Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik a Petőfi Sándor 
Általános iskola működtetésével kapcsolatban, hogy az intézmény működtetését a 
2013. évben a megváltozott finanszírozást figyelembe véve nem tudja vállalni. Ezért 
az állami intézményfenntartó központ részére működtetésre át kívánja adni. 

 
• A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt, hogy a kérelem 4. 

számú melléklete szerint szándéknyilatkozatot aláírja. 
 

• A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy az Nkt 74. § (6) bekezdésében 
megfogalmazott lehetőséggel éljen, amely szerint a testület az előzetes döntését a 
miniszteri döntés közlését követő 8 napon belül felülvizsgálhatja, amennyiben a 
döntés számára kedvezőtlen. 

 
2./ Ezen határozatról értesül: 

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


