Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága 2009. május 11-én 1400 órakor megtartott ülésén.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Tóth István bizottsági elnök és 4 bizottsági tag: Kiss Sándor, Kószó Tamás, Pőcze
Levente és Németh Attiláné
Távol maradt: Balogh Sándor és Dr. Pályi Ákosné bizottsági tag (jelezték távolmaradásukat).

Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Dr.
Papp László titkársági osztályvezető, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai, Németh
Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolója – Ásotthalom Községi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Parancsnoka, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető, Kovács-Tanács
Isvtánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Kása Gabriella Homokháti
Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézmény Vezetője, Civil Szervezetek Képviselői
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Dr.
Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója,
Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár Igazgatója, Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője, Németh Attila
ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. Végelszámolója – Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Parancsnoka, Papp Renáta Ifjúsági Egyesület Elnöke, Dési Sándor Ifjúsági
Egyesület Tagja
Jegyzőkönyv-vezető: Péter Ágota hatósági ügyintéző
Tóth István elnök: köszönti a jelenlévőket, és megnyitja az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság nyílt ülését. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltak szerint; az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:

1.) A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.) Közfeladatok ellátása felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az „Óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Egyebek

Tóth István elnök szavazásra bocsátja az ülés napirendjére tett javaslatát.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
20/2009. (V. 11.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság
napirendjének megállapítása

2009. május

11-i

ülés

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth István bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
I. Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május
11-én 14,00 órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

Közfeladatok ellátása felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.)

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Az „Óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében„ című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

Egyebek

Határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tóth István bizottság elnöke
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

I. napirendi pont
A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: Köszönti a megjelenteket, és felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja,
egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy számos civil szervezet
működik a településen. Tisztelettel megköszöni a település érdekében végzett civil
szervezetek képviselőinek segítő közreműködését és munkáját. Az elmúlt időszakban
felértékelődött a civil szervezetek tevékenysége. Tájékoztatásul elmondja, hogy az
alapítványok, egyesületek és más szervezetek igyekeztek kihasználni minden pályázati
lehetőséget, így a Csongrád Megyei Közgyűlés által kiírt pályázatokra is 9 ásotthalmi
szervezet nyújtotta be működésre- és eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatát a 2009. évben.
Kiss Sándor bizottsági tag: Eltérő céllal létrehozott civil szervezetek működését
szükségesnek tartja. Az írásos előterjesztésekből kitűnik, hogy minden területnek van
képviselője. A jelenlévő szervezetek képviselőinek köszönetét fejezi ki eddigi
tevékenységükért. Szerény anyagi lehetőségekhez mérten színesítik Ásotthalom kulturális
életét és részt vállalnak a település egyéb jellegű közösségi feladatainak ellátásában is.
Tagja lett az Ásotthalom-ért Közalapítvány Kuratóriumának. Ezúton szeretné megköszönni
mindazok anyagi segítségét, akik
adójuk 1%-át
felajánlották az Ásotthalom-ért
Közalapítvány számára és ezzel hozzájárultak Ásotthalom szebb jövőképének kialakításához.
Megemlíti, hogy szívesen vesznek további felajánlásokat a jövedelemadó 1 %-ának
megjelölésével vagy esetleg a tiszteletdíjuk egyrészének felajánlásával.

3

Németh Attila Tűzoltó Egyesület parancsnoka: május 30-ig van lehetőség jelentkezni a
megyei szintű 10 hónapos tanfolyamra, amelynek egyik alapfeltétele a megfelelő tűzoltó
alapképzettség megléte és középfokú végzettséggel való rendelkezés. Amennyiben a
beiskolázás nem történik meg, úgy az együttműködési megállapodás Ruzsa Község Tűzoltó
Egyesületével felbontásra kerülhet. Abban az esetben ha fentiek nem valósulnak meg úgy a
szövetség által nyújtott támogatások, biztosítások megszűnnek.
Kovács Tanás Istvánné igazgató: Kérdése, mikorra várható eredmény a Művelődési Ház
felújítására benyújtott pályázat elbírálásával kapcsolatban? Tűzoltó bemutató megtartható
lesz-e?
Petró Ferenc polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés által
kiírt pályázatok esetében május végén lesz döntés, a keretösszeg 5 millió Ft, amely nem
nagy mértékű ahhoz képest, hogy csak Ásotthalomról 9 szervezet pályázott. A másik pályázat
elbírálása folyamatban van, várható döntés augusztus hónapban lesz.
Dr. Karsai Éva jegyző: A másik tűzoltó autó felújítása – figyelemmel a testületi döntésre megtörtént. A Kft. végelszámolásra kerül, a gépjárművezető munkaviszonya megszűnik,
hogyan tudja az Egyesület a továbbiakban megoldani a tűzoltó gépjárművek vezetését?
Németh Attila egyesületi parancsnok: Az Egyesület közgyűlésén döntött arról, hogy a
falunap rendezvényeihez egy bemutató megrendezésével csatlakozik, tekintettel arra, hogy
20 éve működik az Egyesület. A bemutató léte nemcsak a helyi Egyesület tagjait érinti,
hanem a Megyei Tűzoltóság és más tűzoltó Egyesületek tagjait is, ezért erre a kérdésre csak
a visszajelzéseket követően tud választ adni. Amennyiben nem kap segítséget a felkért
tűzoltó egyesületektől a bemutató megtartásához, úgy okafogyottá válhat a tervezett tűzoltó
bemutató. Jelenleg az Egyesület működőképes. A jogosítvánnyal kapcsolatban elmondja,
hogy a tűzoltóautót C kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni, de megkülönböztető jelzés
nem alkalmazható. A volt Gondozási Központ tanyagondnok gépjárművezetői vállalták
tűzoltó gépjármű vezetését, de itt megemlíti, hogy problémát okozhat az a tény, hogy a
gépjárművezetők munkaidőben nem minden időpontban vállalhatnak gépjárművezetési,
tűzoltási feladatokat, tekintettel a területi munkavégzésre. A C kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezők egyesületi tagok. A régi „Kft” tagok továbbra is vállalják a tűzoltó egyesületi
feladatok ellátását, itt korlát lehet l – 2 fő esetében az, hogy csak szabadnapon-pihenőnapon
tudnak tűzoltási munkát ellátni. A Műszaki Szolgálatnál dolgozó 2 főnek nincs jogosítványa,
és az egyesület tagjai közül PÁV I minősítéssel a tagok nem rendelkeznek. A szertár – és
eszközpark fejlesztésére irányuló pályázati lehetőséggel kapcsolatban megemlíti, hogy a
pályázati határidő igen rövid,
szeretné tudni, hogy
lesz-e segítsége a pályázat
benyújtásához.
Tóth Tamás egyesületi elnök szóban jelezte, hogy le kíván mondani elnöki megbízatásáról.
Pőcze Levente bizottsági tag: Elmondja, többször bebizonyosodott, hogy szükség van az
Egyesület működésére, de azt azonban felelőtlen dolognak tartaná, ha nem lenne
biztosításuk, illetve képzettségük az adott feladathoz. Eddigi tapasztalat szerint a Szegedi
Önkormányzati Tűzoltóság kiérkezéséig a helyi tűzoltó egyesület eloltotta a tüzet. Itt
életmentésről is szó van, ezért
megfontolandó, hogy milyen kockázattal működik az
egyesület. Ásotthalom közel 60 %-a erdős terület. Az időjárás viszontagságait nézve is
indokolt lenne az egyesület fennmaradása, tovább kell gondolni az egyesület -
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megállapodásban vállalt kötelezettség lejártát követően honnan lesz fedezet az elhangzottak megvalósítására.

működtetését és azt is, hogy

Papp Renáta Ifjúsági Egyesület elnöke: Fiatalok kapcsán elmondja, hogy az Ifjúsági
Önkormányzat tájékoztatóját minden képviselő-testületi tag és nem képviselő bizottsági tag
megkapta.
Kiegészítésként elmondja, hogy az Egyesületből többen munkavállalás
rendszerébe lépnek, ezért bizonyos átszervezésekre szükség lesz. Jó lenne egy ifjúsági
szakember alkalmazása, aki segítené a fiatalok munkáját. Problémáik megoldásásához
minden esetben segítséget kapnak a Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatójától és
Dolgozóitól. Ásotthalmi fiatalok összefogására pályázati úton további lehetőségük nyílt és
eddigi munkájuk bemutatására tiszteltettel átnyújta a képviselő-testület tagjainak, a bizottság
nem képviselő tagjainak az általuk készített anyagot. Év végén zárult a több mint egymillió
forint pénzösszegű támogatással lezajló, ifjúságot összefogó pályázati programjuk, amelynek
keretében értékteremtő közösséggé szerveződtek, így készült el az ásotthalmi az ifjúsági
színdarabjuk is. Összefogás kapcsán említi meg, hogy települési szintű felkarolásuk kitörés
lehetne a darab széles körben történő folytatására, a „színtársulatuk” megismerésére, főleg
akkor ha idősebb korosztály is csatlakozna a társulathoz. Az ifjúság nevében tisztelettel
köszön minden segítő támogatást, és természetesen az ifjúsági ház igénybevételének
lehetőségéért is köszönettel tartoznak.
Tóth István elnök: Írásos anyagot kaptak az Ifjúsági Egyesülettől, amely a kiegészítéssel
együtt részleteiben mutatja az ifjúság gondjait is. A kiegészítésben elhangzott, hogy
kezdenek a személyi feltételek lazulni. Ha a személyi feltételek nem adottak, akkor
megbomlik a működés folyamata, a működőképesség fenntarthatósága veszélybe kerül.
Véleménye szerint nem szabad ráerőszakolni egy adott egyesület működését egyetlen
szervezetre, így a Hivatalra sem. A szabálytalan működtetés nem járható út, bajt okozhat. Ha a
beiskolázás személyi feltétele megvan, akkor a további intézkedéseket meg kell tenni, az
adott személyt be kell iskolázni, és így a probléma is megoldódik. Szabályosan, az
előírásoknak megfelelően kell működést megoldani, annál is inkább, mivel véleménye szerint
a szabálytalan működés nem támogatható. Ha a tényleges baj bekövetkezik, akkor további
gondok jelentkeznek, és ezt az Önkormányzat nem vállalhatja fel.
Német Attila egyesületi parancsnok: Az egyesületük jelenleg működési szabályzatnak
megfelelően látja el tűzoltási feladatait. A jelenlegi tagok riaszthatók, mindenki rendelkezik
a megfelelő alapképzettséggel. Valóban korlátozó feltétel a beiskolázás szempontjából,
hogy a fent említett végzettségnek meg kell lennie,
annak aki vállalja a
fél éves
időtartamot magában foglaló oktatást, amely heti rendszerességű; egész napos elfoglaltságot
jelent. Amennyiben a vállalt határnapra nem tud teljesülni, akkor el kell gondolkodni az
egyesület további működéséről, így annak megszüntetéséről.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István elnök: A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezését
szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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21/2009. (V.11.) OMEB határozat
Tárgy: A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
II. napirendi pont
A közfeladatok ellátása felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: felkéri Petró Ferenc polgármester urat, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az anyagot, a felülvizsgálat törvényi
kötelezettség.
Dr. Karsai Éva jegyző: 2009. január 1-i hatállyal megjelent a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, amelynek gyakorlati feladataira
való felkészülésen Dr. Papp László tikársági osztályvezető és Bálintné Mityók Szilvia
gazdálkodási ügyintéző vett részt. Módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv., és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
amely jelentős változást eredményezett a költségvetési szervek alapítása, átalakítása,
megszüntetése, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését érintően. A fentiek
figyelembevételével ez egy többlépcsős felkészülési folyamat, amelynek első lépcsője, hogy

6

2009. május 15-ig felül kell vizsgálni a közfeladatok ellátásának módját a szervezeti
szempontból irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében. Ennek kapcsán
szükséges az alapító okiratok módosítása, mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig az
Általános Iskola és a Művelődési Ház vonatkozásában. Itt kiemeli, hogy Öttömös Község
Képviselő-testülete az Intézményfenntartó Társulásban való együttműködés miatt rendkívüli
ülésén tárgyalni fogja az oktatással kapcsolatos Alapító Okirat módosítást. A módosítások
arra vonatkoznak, hogy korábbi elnevezések változtak, a részben önállóan gazdálkodó és
részben önálló költségvetési szervek elkülönítését megszüntették. A fenti törvény
közhatalmú költségvetési szervként a Hivatalt, közszolgáltató költségvetési szervként, ezen
belül is a közintézményként: az Általános Iskolát és a Művelődési Házat jelöli meg. A két
intézménynél önállóan működő költségvetési szervet használ fogalomként, szakmai célú
költségvetési szereppel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási teljesítési, igazolási
joggal, felelősséggel bír. A Hivatal önállóan gazdálkodó - működő költségvetési szerv, mivel
saját költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal, a Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda, a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát módosítottuk annak érdekében, hogy a fenti
törvény rendelkezéseinek megfeleljen. A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár közintézményeink alapító okiratának módosítását 3.-4.)
napirendi pontban tárgyaljuk. Megemlíti, hogy a következő lépcsőben a szeptemberi
testületi ülésre szakfeladatok rend szerinti megfeleltetésnek is el kell készülnie, amely az
alapító okiratok átfogó módosítását jelenti.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: A közfeladatok ellátása felülvizsgálatának véleményezését
szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

22/2009. (V.11.) OMEB határozat
Tárgy: Közfeladatok ellátása felülvizsgálatának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

és

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.)Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.)Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

III. napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4 . számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja,
előterjesztést.

egészítse ki az írásbeli

Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést, azonban
elmondja, hogy az Alapító Okirat módosítását az előző napirendi pontban elhangzottak és az
előterjesztésben foglaltak indokolják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth István elnök: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezését szavazásra
bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

23/2009. (V.11.) OMEB határozat
Tárgy:

Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

és

2.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.)Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.)Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

IV. napirendi pont
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester:
kérdés arra szívesen válaszol.

Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, amennyiben van

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István elnök: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
24/2009. (V.11.) OMEB határozat
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Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

IV. napirendi pont
Az „Óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében” című napirendi
pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az előzetes felmérések alapján a 2009/2010-es
nevelési évben a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda óvodai részlegében 113 fő (számított létszám) fog óvodai
ellátásban részesülni. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktatási tv.) 3.
sz. melléklete 25 főben maximalizálja az óvodai csoportlétszámot. A Közoktatási tv. alapján
a közoktatási feladatkörben eljáró Oktatási Hivatal engedélyezi a maximális létszámtól való
eltérést.
Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető: Kiegészítésként elmondja, hogy a későbbiekben fel
kell készülni arra, hogy plusz egy csoport kialakítására igény merülhet fel, mert az elmúlt
évben a születési adatok indokolttá tették, illetve törvényi kötelezettség alapján - 2010.
augusztusától - kötelező lesz minden óvodáskorú gyermeket felvenni. Igény van a kismamák
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részéről arra, hogy 2,5 éves kortól felvegyék a gyerekeiket bölcsődébe, óvodába, mert a
szülők is dolgozni szeretnének, és gyermekeik elhelyezése szempontjából segítséget
várnak az óvodától.
Kiss Sándor bizottsági tag: A fentiek megvalósításához a feltételek adottak-e? Állandó
lesz-e a növekvő létszám, illetve ha a feladat kötelező, akkor lesz-e hozzá megfelelő
anyagi háttér.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A hely adott és a feladat végrehajtható. Az
osztálylétszám, a csoportlétszám napi szinten is változhat a Szegedről történő kiköltözések
miatt. Valószínűnek tartja, hogy ez a kiköltözési folyamat tovább erősödik, mert a
hitelintézetek által adott türelmi idő lassan letelik és tovább emelkedhet azon családok
száma, akik nem tudják fizetni a megnövekedett költségeket, ezért
kiköltöznek
településünkre. A létszám a fent említett mozgások következetésben egyik pillanatról a
másikra változhat. Itt említi meg, hogy sajnálatos módon a szülők közel 500 e Ft étkezési
díjjal tartoznak az iskolának, óvodának, díjfizetési kötelezettség többnyire a halmozottan
hátrányos helyzetű családokat érinti.
A születések száma nem állandó szám, nem tervezhető, mutatja ezt a 2008 évi születési
arány, mely az előző évekhez képest - 20 fő - megduplázódott.
Pőcze Levente bizottsági tag: A tényadatokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, több évre
előre kell számolni a várható létszámmal.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István elnök: Az „Óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében”
című napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
25/2009. (V.11.) OMEB határozat
Tárgy: Az „Óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében” című
napirendi pont véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az
alábbiak szerint dönt:
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1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

V. napirendi pont
Egyebek
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el,
az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 1500 órakor befejezte ülését.

Kmf.

Tóth István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető
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