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Tanácskozási joggal jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel 4fő
bizottsági tag jelen van. Egy fő, Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja
igazoltan van távol.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A mai Oktatási és Szociális bizottsági ülésünkön 5 napirendet kellene megtárgyalni, de a
FKDM SNI-s gyermekek ellátásának ügyét, mely a 2-es napirend témája lett volna a
Kistérségtől 2011. szeptember 20-án a délutáni órákban kapott értesítés alapján levesszük a
napirendről. Azt a magyarázatot kaptuk a szakértőtől, hogy ez az intézmények közötti
megállapodás, további döntést nem igényel. Ezzel a módosítással javaslatot teszek a
napirendre.

Napirend:
1./ ÖMIP elfogadására javaslat
Előadó: Zádoriné Squor Mária

2./ FKDM SNI-s gyermekek ellátásának ügye
Napirendről levéve
3./ Korai fejlesztés megvalósulása a dunavecsei intézményekben
Előadó: Tóth Emese bölcsődevezető
4./ FKDM TKT EPSZ alapító okiratának módosítása a dunavecsei gyógytestnevelés
bevezetése miatt
Előadó: dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
5./ Önkormányzati bérlakás ügyek
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző
6./ Egyéb ügyek
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
napirendet a módosítással együtt.

1./Napirend:
ÖMIP elfogadására javaslat
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Javaslatom a bizottság felé, hogy a jelenleg érvényben lévő ÖMIP a várható törvényi
változásokig maradjon. Kérem, hogy aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

19./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
ÖMIP elfogadására javaslat

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a régi ÖMIP-et hatályban tartani javasolja a várható
törvényi változásokig.
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2/ A határozatról értesülnek:
•
•
•

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

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ FKDM SNI-s gyermekek ellátásának ügye
Napirendről levéve
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a FKDM SNI-s
gyermekek ellátása ügyének megtárgyalását a Kunszentmiklósi Kistérség értesítése alapján a
napirendről levette.

20./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
FKDM SNI-s gyermekek ellátásának ügye

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a FKDM SNI-s gyermekek ellátásának ügyének
megtárgyalását a Kunszentmiklósi Kistérség értesítése alapján a napirendről levette
2/ A határozatról értesülnek:
•
•
•

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

3./ Korai fejlesztés megvalósulása a dunavecsei intézményekben
Előadó: Tóth Emese bölcsődevezető

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Kaptunk egy anyagot Vasaji Edina gyógypedagógustól. Dr.Schindler Andrea c.főjegyző
asszony a figyelmembe ajánlotta, hogy hívjuk meg Tóth Emese bölcsődevezetőt, hogy tartson
nekünk egy tájékoztatót a korai fejlesztéssel kapcsolatban. A tájékoztató meghallgatása és az
esetleges vélemények után a bizottság javaslatát kérem.
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Vörös Sándor polgármester úr
Megkérem Tóthné Gasparik Erikát, hogy foglaljon helyet a bizottság körében. Hiszen Ő
annak az intézménynek a vezetője, aki jelenleg ezt a szolgáltatást nyújtja a dunavecsei
gyermekek részére.
Tóth Emese bölcsődevezető
Engem a dunavecsei korai fejlesztéssel foglalkozó pedagógusok kerestek meg azzal a
kéréssel, hogy a bölcsőde keretén belül történjen korai fejlesztés. Bölcsődénkben a kiskorú
gyermekek fejlesztése úgy történt, hogy amennyiben rendellenességet tapasztaltunk
kapcsolatba léptünk egy fejlesztő pedagógussal. Vélt elváltozás esetén a problémás
gyermekeket további vizsgálatra küldtük Kecskemétre a szakértői bizottsághoz. Speciális
iskolát jelöltek ki, mint fejlesztő intézményt. Sajnos, nagyon sok szülő nem vette komolyan,
tehát nem vitte el a gyermekét a fejlesztő intézménybe. Ekkor született a szóbani
megállapodás. Kialakítottunk egy olyan csoport szobát, ahol a fejlesztő pedagógus nyugodt
körülmények között tudja foglalkoztatni a problémás gyermekeket. Gyakorlatilag, eddig ilyen
formában valósult meg a gyerekeknek a korai fejlesztése. A tárgyi feltételek nem adottak,
mivel nem rendelkezünk olyan eszközökkel, melyek a fejlesztéshez használhatóak lennének.
Ellenben nagyon sok olyan játékunk van, ami erre a célra hasznos. A gyógypedagógusok a
foglalkozásra hoztak magukkal eszközöket, mely a gyermekek fejlesztésében segítséget
nyújtott. Jelenleg is van 2 sajátos nevelési igényű gyermek a bölcsődénkben. A Szakértői
bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat és a Védőnői szolgálat javaslatára kerültek hozzánk. Ők
nagyon hátrányos helyzetűek, és valószínűleg ebből adódóan van lemaradásuk. Az
egyiküknek újszülöttkori anamnézise van, ami még inkább alátámasztja azt, hogy neki
szüksége van a fejlesztésre. Ezek a gyerekek szeptember 5-én bekerültek a bölcsődénkbe az
anyás szoktatásnak a végére értünk, teljesen beszoktak a bölcsődébe, jól érzik magukat. A
fejlesztésük még nem történt meg semmilyen formában. Kunszentmiklósról voltak itt és
megnézték az intézményünket, azt a szobát is, amit a gyermekek fejlesztésére felajánlottunk.
Ennyiben kívántam tájékoztatni a bizottságot. Köszönöm.

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Vasaji Edina előterjesztésében a 0-5 éves korú gyermekeket jelöli, ami nem csak bölcsődei
kort, az óvodás korúakat is érinti. Átfedést látok a Tóthné Gasparik Erika által vezetett
intézményben folyó munkával. Úgy értelmezem a tájékoztatás szerint, hogy részben önállóan,
részben együttműködve képzeli el. Számomra ez nem teljesen érthető. Nem tudom azt sem,
hogy hány gyermeket érint, mert a bölcsődés kor, az nem csak a bölcsődébe járók létszámát
jelenti, ami jelen esetben 24 fő, hanem településünk egészére vonatkozik. Ezért
megkérdezem, hány gyermekkel számolta? Mi az elképzelés a megvalósításáról? Átadom a
szót Vasaji Edina gyógypedagógusnak.

Vasaji Edina gyógypedagógus
Először is megköszönöm a meghívást erre az alkalomra. Nagyon vártam, hogy eljöhessek,
mert ez nem csak Dunavecsei, hanem a környező településeket is érintő probléma. Ki kell
egészítenem azzal, hogy ezt a feladatot 2010-ig a Duna Menti EGYMI látta el és honosította
meg ezt a feladatot. A kolléganőimmel timben. hosszú évek óta alakítjuk, fejlesztjük az
eszköztárunkat és a szakmai tudásunkat. Van közöttünk szomatopedagógus, logopédus,
TSMT terapeuta. Van, aki utazókeretek között tudja ellátni a korai fejlesztést. A szülők és a
védőnők hozzánk fordulnak, bennünk bíznak, minket keresnek. Szerintem egy nyugodt
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kialakult rendszer működött. Nem utolsó sorban a szakértői bizottsággal, aki a diagnózisokat
felállítja a gyermekeknél, mely alapján az állami normatíva jár. A szakértői bizottsággal is
nagyon jó kapcsolatunk alakult ki. 2010-ben történt az okát nem tudom, hogy mért, de ezt a
feladatot áttették a Duna Menti EGYMI-től a Pedagógiai szakszolgálat hatáskörébe. Tavaly
még alkalmazott bennünket a pedagógiai szakszolgálat, vállalkozói szerződéssel bíztak meg
és részben elláttunk korai fejlesztett gyermekeket,de már a szülők ekkor is jelezték, hogy
szeretnék ha mi végeznénk ezt a feladatot. Az idei tanévtől egyáltalán nem kaptunk
megbízást, különösebb értesítést sem kaptunk ennek okáról. Mivel ez a probléma már tavaly
is kezdett felmerülni a szakértői bizottságtól a témafelelős megkeresett és mondta, hogy
kezdeményezzem, hogy más szervezeti keretek közé próbáljuk rendezni a korai fejlesztést. Ő
adta az ötletet, hogy kapcsolódjunk a bölcsődéhez, mert a törvényi háttér megvan készültem
is belőle. Amennyiben szükséges, elmondom, hogy mik a vonatkozó törvényi hátterek a
megvalósításhoz. Ebben a szakemberek, a bölcsődevezető a szülők, egyaránt támogatnak. Egy
olyan ellátásra gondolok, mely nem csak a dunavecsei gyermekek, hanem egy ambuláns
keretek között akár a környező településen lévő gyermekek ellátását is tudnánk biztosítani.
Ami még nagyon fontos, állami normatíva van rá, a szakemberek itt vannak helyben
Dunavecsén, valamint a tárgyi feltételek a Duna Menti Módszertani Intézményben vannak.
Jól felszerelt fejlesztőszobánk van kihasználatlanul. Van egy olyan javaslatom is, hogy azt a
helyiséget bérbe lehetne venni, vagy az eszközöket át lehetne vinni a bölcsődébe, amennyire
van arra alkalmas hely. Köthetnénk egy együttműködési megállapodást, a szakemberek, mint
említettem itt vannak, úgy gondolom, hogy nincs egyéb akadály, ami gátolná a
működésünket.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönöm szépen. A másik meghívott vendéget, Tóthné Gasparik Erika intézményvezetőt
kérem, hogy mondja el véleményét.
Tóthné Gaspaik Erika intézményvezető
Köszönöm a meghívást. Vasaji Edina előterjesztése alapján elmondom véleményemet. A
Kunszentmiklósi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, nem csak a korai fejlesztéssel
foglalkozik, hanem ami utána következik abban az esetben, ha a gyermek nem tudja az iskolai
vagy óvodai tankötelezettségeit teljesíteni. Akkor azt követően fejlesztésben részesül, amit a
korai fejlesztő intézmények keretein belül lehet ellátni. Bölcsőde is elláthatja 6 éves korig.
Vasaji Edina említette, hogy az EGYMI pedagógusai látták el eddig és nem tudja mi okból
kifolyólag került át a Pedagógiai Szakszolgálathoz ez a feladat. Ez a szakszolgálat egy
kistérségi szakszolgálat, melynek a dunavecsei önkormányzat is tagja. A szakszolgálat ezen
kívül a logopédiát, a nevelési tanácsadást és a pályaválasztási tanácsadást, valamint a
gyógytestnevelést is. A sajátos nevelésű SNI-s gyermekek rehabilitációs órakeretét is mi
látjuk el. Dunavecse Önkormányzata megszavazta és utolsóként csatlakozott az intézményi
keretbe. Feltételezem, hogy ennek az volt az oka, hogy ingyenesen tudtuk az ellátást
biztosítani a térségi településeken. Dunavecse volt az utolsó település, aki becsatlakozott ebbe
az intézményi keretbe. A többi településen, akkor már kb. egy éve működtek a különféle
szolgáltatásaink. Ingyenesen tudtuk biztosítani az ellátást. Nekem arról nincs információm,
hogy a megye felé kellet-e fizetni óradíjat az ellátásért. Vasaji Edina előterjesztésében nem
állja meg a helyét az a kijelentés, hogy azért látták Ők el a feladatot, mert az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatnak nem volt erre embere. A válaszom 2010. február 18-tól volt
érvényes alapító okirat, ami után elvileg el lehetett volna látni ezt a feladatot. Azonban
ezekkel, a kicsi gyermekekkel nem lett volna pedagógiai szemléletű az, hogy elvegyük tőlük
azokat a pedagógusokat, akik eddig is foglalkoztak velük. Nekem, mint intézményvezetőnek
meg sem fordult a fejemben, hogy elvegyem Őket. Úgy gondoltam, hogy továbbra is célszerű
azoknak a pedagógusoknak kell a fejlesztésükkel foglalkozni, akik eddig is ellátták Őket.
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Ennek érdekében kötöttünk megbízási szerződéseket, ami azonban mára már nem
kimondottan célszerű, mivel a közoktatási törvény 15.§ 1. pontja előírja, hogy
közalkalmazottaknak kell a feladatokat ellátni. Van ugyan arra lehetőség, hogy pedagógus
munkakörben óraadó tanárként lehet megbízást kötni. Ennek azonban az a hátránya, hogy ha
annyi órára bízzuk meg a pedagógust, ahány órát tartania kell, akkor az Ő adminisztrációs és
az egyéb intézményi feladatai nyilván nincsenek benne, ebben a megbízásban. Amennyiben
dupla óraszámban bízzuk meg, akkor pedig olyan magas óradíjat kell kifizetni, ami a
normatívából nem finanszírozható. Ezért került át a feladat és emiatt maradtak meg a
pedagógusok. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban a Kistérség átvette ezt a feladatot a
megyétől és a közoktatási törvény 89.a §-a azt hiszem a 3.pont rendelkezik arról, ha a
kistérség átveszi a feladatot, akkor kérheti azokat az eszközöket, amelyekkel a megye ellátta
ezt a feladatot. Itt van nálam ez a megállapodás, ami alapján a társulás átvette a feladatot és
ebben a megállapodásban benne áll, hogy a kistérség nem kéri az eszközöknek az átadását.
Mondhatjuk, hogy hiba volt, mert most nem használja senki és ott állnak az intézményben.
Amennyiben megkaphattuk volna ingyen és bérmentve az amúgy is mindig szűkös anyagi
helyzetre való tekintettel furcsa lenne, ha ezért bérleti díjat fizetnénk, mivel helyünk az volt.
Ezzel kapcsolatban először az óvodavezetőt kerestem meg és kérdeztem meg, hogy lehetne-e
az óvodában tartani a korai fejlesztést. Azt a választ kaptam , ha nem muszáj akkor ne. Biztos
meg volt az oka, én a helyhiányra gondolok, mert minden délelőtt a logopédustól a
pszichológusig, a fejlesztő pedagógusig mindenki megfordul. Vizsgálatokat is ott tartunk,
ezért nagyon nehéz a helybiztosítás. Annak ellenére, hogy vannak olyan eszközök ott,
valamint a kistérségben kb. 4 millió forint értékben, melyek a Kistérségi Társulás tulajdona,
aminek Dunavecse is tagja. Polgármester úrral történt egyeztetésünk alapján megbeszéltük,
hogy ezeket az eszközöket nem kérjük vissza, mivel az óvodában az iskolában vannak
fejlesztő szobák. Az iskolában a tetőtérben az emeleten van, elég nehézkes a közlekedés a
feljárás,ezekkel a kicsikkel. Ez nem volt egy jó megoldás, ezért kerültünk végül a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületébe. Kifestettük, az eszközöket átvittük, kb.
200 000 Ft-ot költöttünk akkor az eszközökre. Jártunk a bölcsődében és megkaptuk az
engedélyt, hogy vihetjük az eszközöket. A pedagógusok úgy tudom, hogy mentek is.
Eszközöket vittek is a bölcsődébe, melyről az igazgató úrnak tudomása volt, de vissza is
szállították, tehát ebből nem adódott probléma. Az egyeztetés során úgy gondoltuk, hogy nem
lenne szép dolog elvenni azoktól, akik már évek óta használják és még ezután is igényt
tartanának rá. Arra törekedtünk , hogy amint lehetőségünk van újabb eszközöket szerezzünk
be. Most az intézményünk külön vált az ÁMK-ból, önálló intézményként működünk 2011.
szeptember 1-től. Annak ellenére, hogy még nincs végleges telefonszámunk, nincsenek
székek, amire a pedagógusok leüljenek, igyekszünk a tanévet normálisan elindítani. Az első
dolgunk az volt, hogy összeállítsuk azoknak az eszközöknek a listáját, amit szeretnénk
megvásárolni, hogy a fejlesztést eszközökkel ellátva tudjuk folytatni. Visszatérek az
előterjesztéshez, melyben az áll, hogy volt olyan gyermek, aki nem tudott hozzájutni a
fejlesztéshez. Itt nem tudom, hogy kire gondol. A dunavecsei pedagógusok fejlesztették
ezeket a gyerekeket. Akire én gondolok az a gyermek első két alkalommal nem jelent meg a
foglalkozáson. Szülővel egyeztettük az időpontot, utána eljött, de egész évben összesen három
alkalommal jelent meg. A családsegítő segítségét kértük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a
szülővel én is írtam levelet, melyet magammal is hoztam. Felszólítottam a szülőt, hogy vegye
igénybe a foglalkozást. Vettünk fel gyógytornászt is. A szülők valószínű, hogy nem tudnak
erről a szolgáltatásunkról. A kapcsolatunk a védőnőkkel, a gyermekorvosokkal jó. Tavaly is
meghívtuk Őket, Kunszentmiklóson tartottunk egy megbeszélést. Az óvodában a szülői
értekezletre is eljöttünk, igyekszünk a kapcsolatot kiépíteni és most már a szülők felhívnak
bennünket telefonon a mobilszámunk ismert. Az óvónők és a tanítónők is segítenek abban, ha
bárki szeretne eljutni hozzánk, megtalál bennünket.
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönöm szépen, ezt a részletes tájékoztatást. Gyakorlatilag beigazolódott, hogy van egy
megállapodása Önkormányzatunknak a Kistérséggel, melyben Dunavecse is részt vesz. Ennek
minden feltétele megvan ahhoz, hogy végezhessék a feladatot. Számomra most lett
egyértelmű Erika tájékoztatása után, hogy a meglévő megállapodás elvételét szeretné az
előterjesztő.

Kovács Péter alpolgármester úr
Az előterjesztés olvasása után teljesen zavaros a kép. Szakmai hozzáértés hiányában nem
lehet eldönteni, ebből semmit nem lehet érteni. Gondolom a képviselő társaim is ezen a
véleményen vannak. Egyre nem derült fény, mi a jó megoldás a Dunavecsei gyermekeknek,
természetesen olyan áron, amit az Önkormányzat finanszírozni tud. Nekünk azt kell
támogatni. Jelen pillanatban erről egyik hozzászólásban sem kaptam választ.

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Én egy mondattal reagálok. Azért nem jeleztem, mert el vagyunk kötelezve a Kistérségi
szakszolgálathoz, mellyel, szerződéssel csatlakoztunk. Ami gondot okoz, hogy mennyi
pénzből, hány emberrel lehetne megoldani önállóan a feladatot.

Vörös Sándor polgármester úr
Amikor megalakult a Nevelési Tanácsadó Kunszentmiklóson, Dunavecse csatlakozott
utoljára. Nyilván annak köszönhető, hogy Dunavecsén működött az EGYMI keretein belül.
Azt is tudni kell, hogy a szolgáltatásait nem ingyen, óradíjas számlázással végezte. A korai
fejlesztésről nem készült számla, mert az állami normatíva alapján történt. Két évvel ezelőtt, a
Kistérség hajlandóságot mutatott ezeknek a feladatoknak az elvégzésére. A Megyei
Önkormányzat ezt a tevékenységet nem vállalta tovább. Innentől kezdve az EGYMI feladatellátási lehetőségeit a fenntartója kizárta. Vasaji Edina gyógypedagógus szerintem arra
gondolt előterjesztésében, hogy egyéb más formában végeznék el ezt a feladatot. Erre egy
lehetőség van, ha a bölcsődéből indulunk ki. Az Összevont Szociális Intézmény (pontos neve,
testületi döntésre vár) innentől kezdve jogosultsága van a bölcsödének arra, hogy felvegye az
állami normatívát. Természetesen, ha a szakfeladat megtörténik a szakértői bizottság, aki
előírja, ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését,küldheti Dunavecsére ellátásra. Az intézmény
vezetőjének Pándi főorvosnak jogában áll a fejlesztő pedagógusokat megbízni. Történhet
vállalkozási szerződéssel, de a hozzátartozó adminisztratív feladatokat valamilyen formában
el kell végeztetni. A korai fejlesztésre 240 000 Ft/ fő/év normatíva jár. Kérdés az, hogy ez a
normatíva fedezi-e azt a munkát, ami ehhez tartozik. Erre akkor tudnánk pontos adatot, ha
tudnánk, hogy jelen pillanatban hány gyermek szorul erre a szolgáltatásra a szakértői
bizottság heti mennyi óra fejlesztést írt elő, akkor tudnánk ezt a mutatót meghatározni. Előre
nem lehet tudni, hogy veszteséget, vagy nyereséget hozna-e az új intézményünknek. A
pénzügyi oldal hiányában ezt nehéz megállapítani.

Kovács Péter alpolgármester úr
Kérdezem, hogy mi történik akkor, ha nem fedezi a normatíva a költségeket.
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Tóthné Gasparik Erika intézményvezető
Nem egészíti ki senki. Egységes pedagógiai szakszolgálat vagyunk, mint említettem ellátunk
hét féle feladatot. Minden tevékenységnek összeadódik a normatívája, ebből fizetjük az
összköltséget. Ez fedezi.
Kovács Péter alpolgármester úr
Amennyiben mi önállóan csináljuk, akkor nekünk is fedezi a normatíva az összköltséget?

Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Nem fedezi, mert a többit nem látjuk el, csak egy feladatot.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Az a gondolat merül fel bennem, hogy mi történik az idegen településen lévő gyermekekkel.
Vasaji Edina gyógypedagógus ugyanis a környező település ellátásáról is beszél az
előterjesztésében. Amennyiben bukik a költségvetés, mi nem kockáztathatjuk más település
költségvetését. A Magam részéről nem tudom támogatni a beadványt, a régi maradjon
érvényben. Megkérdezem jegyző asszony véleményét.

dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Megkérdezem Tóthné Gasparik Erikát és Vasaji Edinát, hogy mindketten a 856012- es
Szakfeladatról beszélnek?
Vasaji Edina gyógypedagógus
Igen.
Tóthné Gasparik Erika intézményvezető
Igen.
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Az én javaslatom is megegyezik a polgármester úr által elmondottakkal, az még egy
alternatíva. Amit viszont Tóthné Gasparik Erikától az előbb hallottam, hogy a fő tevékenység
lefed mindent, akkor véleményem szerint a Kunszentmiklósi Nevelési Tanácsadó most ellátja
a feladatot.
Kovács Péter alpolgármester úr
Nem akarok beleszólni, de nem hallom a helyi szakemberek, iskolaigazgató, óvodavezető
véleményét.

Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
A korai fejlesztés a 0-5 éves korra vonatkozik. Tehát a közoktatási intézményeket semmiben
nem érinti. A fejlesztő felkészítés, az pedig olyan gyerekekre szól, akik nem járhatnak a
problémáik miatt iskolába. Az egy külön olyan intézményi keret. Mi, ezekkel a gyerekekkel
sem az általános iskolában, sem az óvodában nem találkozhatunk. Olyan súlyos a
problémájuk, hogy nem mehetnek sem iskolába, sem óvodába. Gasparik Erika
intézményvezető elmondta, hogy azért van 8 illetve 16 óra ,mert Ővelük külön szakemberek
foglalkoznak ahhoz, hogy tankötelezettséget teljesítsenek. A korai fejlesztés után SNI-s lesz
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az iskolában és gyógypedagógus foglalkozik velük. Tehát ez szintén nem az a probléma,
amiről most beszélünk. Ezért ehhez mégsem vagyunk szakemberek, mert vagy olyan súlyos,
hogy nem kerül be oktatási intézménybe. Amennyiben bekerül akkor meg már integráltan
oktatott SNI-s.
Vörös Sándor polgármester úr
Vasaji Edina gyógypedagógustól kérdezem, ha a korai fejlesztést szakfeladatként betennénk a
bölcsődébe, lesz-e eszköz, honnan lesz eszköz, ha béreljük, akkor pedig mennyiért bérelhető?
Az Önkormányzatnak, most nincs pénze eszközvásárlásra, a bérletre vonatkozóan pedig az a
véleményem, hogy többletkiadást eredményez. Ilyen irányú tárgyalások biztos nem történtek,
hogy ingyen bérbevehetők lennének az eszközök.
Vasaji Edina gyógypedagógus
Előterjesztésemben beleírtam egy javaslatot, miszerint az intézmény odaadná kölcsön az
eszközöket. Lehetne egy olyan megállapodás, hogy az Önkormányzat bizonyos
rendezvényekre biztosítaná a Művelődési Házat és senkinek nem kellene fizetni semmit. Ez is
egy átmeneti megoldás. Későbbiekben pedig pályázni tudnánk eszközökre, amit nem csak a
korai fejlesztésű gyermekek használhatnának, hanem valamennyi bölcsődés gyermek.

Tóthné Gasparik Erika intézményvezető
Vasaji Edina gyógypedagógus, nem értette, mert csak megbízásos munkatársai vannak. Egy
közoktatási intézménynél az alkalmazottak 70%-át fő állásban kell alkalmazni.

Vörös Sándor polgármester úr
Ez így igaz.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Amennyiben nincs több hozzászólás, megkérem a bizottságot Tóth Emese Bölcsődevezető
előterjesztésében a Korai fejlesztés megvalósítása Dunavecsén című beadvány értékelésére.
Gasparik Erika intézményvezetőnek megköszönöm az intézményben folyó munkálatok
bemutatását, és a részvételt. A beadványt magam részéről elutasítani javaslom, azért, mert ezt
a feladatot a Kunszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat szerződéssel, a településen ellátja.
Vasaji Edina gyógypedagógus által beadott előterjesztésben szereplő fejlesztés költségvetési
kihatását előre nem látjuk, valamint a Rendelőintézet költségvetése a közeljövőben nem
emelkedik. Szeretném megkérdezni, dr. Schindler Andrea c. főjegyzőt, hogy így meg lehet
szavaztatni, törvényességi oldalról nincs-e akadálya?
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Az elnök asszony javaslatának nem látom törvényi akadályát, hiszen pont arról beszél, hogy a
feladatellátás jelenleg megoldott.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Kérem a bizottság tagjait, aki a beadvány elutasításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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21./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Korai fejlesztés megvalósulása a dunavecsei intézményekben

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elutasításra ajánlja a
képviselő testület felé azzal az indoklással, hogy a Kunszentmiklósi Pedagógiai
Szakszolgálat érvényes szerződéssel a feladatot, jelenleg ellátja.
2/ A határozatról értesülnek:
•
•
•
•

Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Képviselő testület
Vasaji Edina Gyógypedagógus

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
N a p i r e n d:
4./ FKDM TKT EPSZ alapító okiratának módosítása a dunavecsei gyógytestnevelés
bevezetése miatt
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Következő napirendünk a Felső- Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulásnak
Dunavecsére vonatkozó munkáját kell kiegészíteni. Az előző bizottsági ülésünkön határozatot
hoztunk az Alapító Okirat módosításáról. Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató észrevétele
alapján a gyógytestnevelés, mint feladat, kimaradt és gyakorlatilag ebben a napirendben el
kell fogadni.
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja
Az alapító okiratból kimaradt, és mint lehetőség ne maradjon ki.
Kovács Péter alpolgármester úr
Gyakorlatban sem volt, mert nem volt ellátva.
Tóthné Gasparik Erika intézményvezető
Tavaly az iskola nem kérte ezt az ellátást. Az idén a tanévet megelőzően igényfelmérést
végeztünk a védőnők körében, mert az iskolaorvosnak kell beutalót adni, hogy
gyógytestnevelésre járhasson a gyermek. Olyan visszajelzés érkezett, hogy három csoportot
lehetne indítani Dunavecsén. Meghirdettük a főállást, de sajnos nem jelentkezett senki
gyógytestnevelői állásra. Kerestük ismerősök körében, de eddig nem sikerült találni.
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Erre vonatkozóan milyen kilátások vannak lesz szakember?
Tóthné Gasparik Erika intézményvezető
Továbbra is keressük a lehetőséget és megteszünk mindent.
Kovács Péter alpolgármester úr
A többi településen sincsen ellátva?
Tóthné Gasparik Erika intézményvezető
Egyedül Kunszentmiklóson van, mert aki eddig ellátta az vállalkozásban végezte. Amikor
kiváltunk az ÁMK-ból, azóta nincsen vállalkozói szerződésünk, mert olyan magas óraszámot
nem tudunk biztosítani, mint eddig. Kunszentmiklósi tornatanár, aki megszerezte a
gyógytestnevelői szakot Ő helyben, ellátja azt a feladatot. Sajnos Dunaegyházán, Apostagon,
ahol eddig elláttuk, most nincs lehetőség erre.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A Kunszentmiklósi tanár nem végezhetné a feladatot Dunavecsén is?
Tóthné Gasparik Erika intézményvezető
Előírás, hogy egy csoport számára heti három órát kell biztosítani. Egy főállású emberrel és a
jelenlegi gyógytestnevelő-tanárral, le tudnánk fedni a Kistérségi szükségletet. Már eddig
kétszer meghirdettük az állást, de eddig eredménytelen.
Matula Jánosné képviselő asszony a bizottság elnöke
Amennyiben több vélemény, hozzászólás nincs, javaslom, hogy az Alapító Okiratot, a
gyógytestneveléssel egészítsük ki. Természetesen jó lenne, ha minél hamarabb találnánk
szakembert. Kérjük az intézményvezetőt, hogy találja meg a megfelelő alkalmazottat a feladat
ellátására. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e ezzel az indítvánnyal?

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

22./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
FKDM TKT EPSZ alapító okiratának módosítása a dunavecsei gyógytestnevelés
bevezetése miatt

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja a
képviselő testület felé azzal a kitétellel, hogy az intézményvezető keresse meg a megfelelő
szakembert a gyógytestnevelői szak beindításához.
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2/ A határozatról értesülnek:
•
•
•
•

Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Képviselő testület
Tóthné Gasparik Erika intézményvezető

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
N a p i r e n d:
5./ Önkormányzati bérlakás ügyek

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Az utolsó napirend az Önkormányzati bérlakás ügyek tárgyalása. Megkérem Nagy Erzsébet
aljegyzőt, hogy foglaljon helyet a bizottság asztalánál. Az elmúlt bizottsági ülésünkön
foglalkoztunk az önkormányzati bérlakásállomány alakulásával. A jegyzőasszonyt felkértük
elsősorban a szolgálati lakások állományának felmérése, illetőleg tájékoztatást kaptunk arra
vonatkozóan, hogy mennyi lakbér közmű és egyéb hátralékkal tartoznak a benne lakók.
Részletes kimutatás készült arról, melyben konkrétan megvannak a hátralékosok. Előző évi és
tárgyévi szinten, valamint csatolva van egy levélminta, melyet jegyző asszony ki fog küldeni
az illetékeseknek a hátralékra vonatkozóan. Egy véleményt szeretnék mondani, van olyan
ember, aki még mindig bent lakik és sok hátraléka van. A közüzemi díjak hátralékát nem
tudom megérteni, mert a szolgáltató a legtöbb esetben jelzi a fenntartónak hátralékot és
megtörténik az intézkedés. A 600-700 ezer forintos elmaradás a szolgáltató hibájából is ered.
Nagyon jónak tartom ezt a levélmintát és reméljük, hogy javítani fog a jelenlegi helyzeten. A
második levélnél nem értem, hogy miért október 20-át jelölte meg határidőnek?
dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Nyilván való, hogy amikor aktualizáljuk akkor a dátum módosul. A cél az volt, hogy lássa
meg a bizottság, hogy gondozzuk az ügyeket, figyelünk a határozott és határozatlan időre,
valamint a rezsi és lakbértartozásra. A szabálysértési fokozatra, hogy aki nem a megfelelő
magatartást tanúsítja, az vegye tudomásul, hogy nem fog ott lakni.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Még egy kérdés a következő mintalevéllel kapcsolatban. Akikre ismeretlen bejelentőtől
panasz érkezett, így kimehet a levél? Ez így szabályos?

dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző
Igen, természetesen lehet. A rendőrségnek is tehetünk ilyen panaszt. Annyit elmondok, hogy
az aljegyzőasszony úgy fogja majd ezt megoldani, hogy egy levél egy személynek szól. Itt
most egy forma levelet látunk, és nyilván való, hogy aki már messzemenőkig megsértette az
együttélés szabályait keményebb és konkrétabb megfogalmazású levelet fog kapni.
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Kovács Péter alpolgármester úr
A határozott idejű szolgálati lakásoknál van egy elírás, ezt kérem javítani, mert az
határozatlan idejű szerződés Dunavecse Fő út 73. Dunavecse Hősök tere 1. szám alatt lévő
lakások, a Vasút utcai önkormányzati lakások határozatlan idejű szerződések.
Nagy Erzsébet aljegyző
A határozatlan idejű szerződésben foglaltak szerint életük végéig lakhatják az önkormányzati
lakást, sőt tovább adhatják a gyermekeiknek is.
Kovács Péter alpolgármester úr
Gyakorlatilag ebben a hat önkormányzati lakásban addig lakik a lakó, ameddig akar.
Vörös Sándor polgármester úr
Ezek a szerződések módosítva lettek arra, hogy élete végéig bennlakhat a bérlő.
Kovács Péter alpolgármester úr
Ez, még csak egy javaslat. Amikor aláírja a szerződő, akkor lesz érvényes. Egyoldalú
szerződésmódosítást nem köthetünk a másik fél nélkül.
Vörös Sándor polgármester úr
Igen ez így van.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e még vélemény. Én jónak tartom a
mintaleveleket, mindent kövessünk el, hogy a díjak bejöjjenek. Ne várjunk annyit, hogy
halmozódjon a kintlévőség. Tegyünk hathatós intézkedést a nem fizetők ellen.
Nagy Erzsébet aljegyző
Van már végrehajtás alatti kintlévőség és a többi lakbérhátralékost is végrehajtás alá fogjuk
vonni.
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a tájékoztatóval, a mintalevelek ebben a
formátumban történő kibocsátásával, valamint a bérlakásokkal kapcsolatos jó gondviseléssel,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

23./2011 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat
Önkormányzati bérlakás ügyek

Határozat
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1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja a
képviselő testület felé azzal a kitétellel, hogy tegyünk hathatós intézkedést a nem fizetők
ellen.
2/ A határozatról értesülnek:
•
•
•
•

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