Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottsága 2011. szeptember 19-én 1315 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Fackelmann István elnök, és 2 fő bizottsági tag:
Ambrus Ildikó

Papp Renáta és Andrésiné dr.

Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Faragó Csaba helyettesítő
jegyző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető; Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai,
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója,
Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója;
Kása Gabriella
Homokháti Kistérség Többcélú Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézmény Vezetője, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, és Dobó Veronika ifjúsági referens
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester, Rutainé Fodor Edit
alpolgármester, Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző,
dr. Turbucz Marietta Judit jogi,
igazgatási ügyintéző
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jegyzőkönyv-vezető:

Péter Ágota hatósági ügyintéző

Fackelmann István elnök: Köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság nyílt ülését. Megállapítja, hogy a bizottság elnöke és 2 fő bizottsági tag
jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt meghívóban (1. sz. melléklet) foglaltak szerint
– munkatervtől eltérő időpontban - az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés
napirendjére:
Az ülés napirendje:
l.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló új rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda szabályzatai módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
3.) Egyebek
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A Szociális, Oktatási, Kulturális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (IX. 19.) SZOKB határozat
Tárgy: A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2011 szeptember
napirendjének megállapítása

19-i

ülés

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Fackelmann István elnök tárgyi indítványával,
és az alábbiak szerint dönt:
I. A Bizottság 2011. szeptember 19-én 1315 órakor - meghívóban foglaltak alapján munkatervtől eltérő időpontban - nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
l.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló új rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda szabályzatai módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
3.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
4.) Irattár

I. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló új rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
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Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: A 2011. január 01. napjától hatályos a 2010. évi
CXXX. törvény a jogalkotásról, amelynek hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok
rendeleteire is. Az új jogalkotási törvény rögzíti, hogy önkormányzati rendeletben nem
ismételhető meg magasabb szintű jogszabályban, azaz törvényben rögzített rendelkezés. Ez
jelen esetben azt jelenti, hogy az önkormányzati rendelet nem ismételheti meg a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)
rendelkezéseit, valamint az új jogalkotási törvény szabályozása értelmében nem lehet
módosítani a korábban megalkotott helyi rendelet megjelölését, ezért a Csongrád Megyei
Kormányhivatal tájékoztatójával összhangban a jogalkotás tartalmi és formai
követelményeihez való megfelelés érdekében javaslom új rendelet megalkotását.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta hatályos
rendeleteinket és javasolta, hogy amennyiben lehetőség van a törvényi szabályozásnak
megfelelően alakítsuk át szociális rendeletünket, tekintettel a törvényi előírásokra és a
kodifikációs követelményekre. Az új szociális rendelet tartalmazza az Sztv. szerinti, 2011.
szeptember 1. napjától hatályos lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét is.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Zákányszék Község Önkormányzata is módosította a helyi
szociális rendeletének egyes rendelkezéseit, mely összhangban van az ásotthalmi szociális
rendelettel és a rendeletek együtt értendőek.
Fackelmann István elnök: A javaslatnak megfelelően készült el a szociális rendelet, és
bízik abban, hogy az előterjesztés alapos és szakmailag megfelel a törvényi előírásoknak,
harmonizál a zákányszéki egységes szociális rendelettel.
Papp Renáta bizottsági tag: Az új jogalkotási törvény szerint a rendeletek megalkotásának
milyen határnapja van?
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: Kérdésre adott válaszában elmondja, hogy a
Kormánymegbízott nevében Dr. Polner Eörs Főigazgató Úr javasolta, hogy indokolt az új
jogalkotási törvény szerinti szociális rendelet átdolgozása, lehetőség szerint a következő
testületi ülés időpontjának figyelembevétel. A Jat. a megalkotandó új rendeletekre
vonatkozik, de ez nem jelenti azt, hogy a régi szabályozás szerint készült rendeleteket nem
kell módosítani, illetve amennyiben szükséges úgy új rendeletet alkotni.
A fentiekben elmondottak alapján az önkormányzati rendeletben nem ismételhető magasabb
szintű jogszabályban rögzített rendelkezés, amely a lakosság részéről nehézséget okozhat,
hiszen az állampolgárok többségének nincs jogi jártassága, és nem rendelkezik a
törvényeket, rendeleteket, határozatokat tartalmazó Magyar Közlönnyel.
Petró Ferenc polgármester: Új rendeleteink a 2011. január 1-től hatályos jogalkotási
törvény alapján készülnek, illetve a korábban megalkotott rendeleteink átdolgozása a
szükséges módosítások átvezetésével a Jat. rendelkezéseinek figyelembevételével kerülnek
elfogadásra.
Papp Renáta bizottsági tag: Kérdésre adott választ elfogadja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

4
Fackelmann István elnök: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló új rendelet megalkotásának véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
63/2011. ( IX. 19.) SZOKB határozat
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló új rendelet megalkotásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
l.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben és rendelet-tervezetben 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: 2011. szeptember 21.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
4.) Irattár

II. napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda szabályzatai módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: A június 29-i ülésen képviselő-testületi döntés
született arról, hogy az Általános Iskola szabályzatait a Képviselő-testület a Társulás
megszűnését követően, a szeptemberi ülésen módosítsa. A testületi döntés végrehajtásáról
van szó, ezért az előterjesztésben foglaltak alapján javasolja az iskola szabályzatainak
elfogadását. A mai bizottsági ülésen az Iskola Igazgatója Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella nem
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tud részt venni, ezért felkéri az Iskola Igazgató-helyettesét, Rutai Fodor Editet, hogy
amennyiben van kiegészítése a napirenddel kapcsolatban, ismertesse azt.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester:
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda igazgató-helyettese elmondja,
hogy az Öttömösre vonatkozó részek átvezetésével elkészültek az iskola szabályzatai: az
SZMSZ, a Házirend, az Intézményi Minőségirányítási program, valamint a Nevelési és
Pedagógiai Program, melyet a véleményező fórumok- Nevelőtestület, Diákönkormányzat,
Közalkalmazotti Tanács, Iskolaszék, Pedagógusok Szakszervezete - 2011. szeptember 01.
napján megtárgyaltak és jóváhagytak.
Kéri az Általános Iskola dokumentumainak
elfogadását.
Fackelmann István bizottsági elnök: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
szabályzatai módosítására
vonatkozó napirendi pont véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (IX. 19.) SZOKB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda szabályzatai módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. szeptember 21.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
4.) Irattár
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Egyebek

Papp Renáta bizottsági tag: Korábban megfogalmazódott, hogy szükséges egy „hangulati
elégedettség felmérésére vonatkozó kérdőív” kidolgozása. Kérdése, hogy erre mikor lesz
mód?
Fackelmann István bizottsági elnök: Papp Renáta bizottsági tag nem volt jelen a júliusi
bizottsági ülésen, ezért a következő tájékoztatást adja. Papp Renáta bizottsági tag kérdésére
válaszolva elmondja, hogy 2011. július 27-én a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta Papp Renáta képviselő által felvetett kérdőív szükségességét és annak
képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalását nem tartotta szükségesnek. A vonatkozó
anyag elkészítését nem javasolta, mivel az célzott felmérésnek
minősülhet.
A
megfogalmazott kérdések aktualitásukat vesztették, és értelmetlennek tartja. Javasolta, hogy
amennyiben szükséges úgy a Jegyző Úr készítsen felmérést a fenti kérdéskörben.
Petró Ferenc polgármester: Az elhangzottakhoz kapcsolódóan elmondja, hogy a Hivatal
köztisztviselői esetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, a polgármesternek
pedig egyetértési joga van. Május óta heti rendszerességgel megtartásra kerülnek a
munkaértekezletek, ahol megbeszéljük az esetleg felmerült problémákat. Azt látja, hogy
pozitív irányba haladunk és bízik abban, hogy tisztázódnak a félreértések, ezért kérdőívek
készítésére nem lát okot.
Papp Renáta bizottsági tag: A kérdőív segítőeszköz is lehetne, de amennyiben nem indokolt,
úgy Ő sem tartja szükségesnek.
Petró Ferenc polgármester: Az ún. munkaidő hőtérkép a feladatokat konkrétan rögzíti,
valamint a munkaértekezleten röviden ismerteti minden köztisztviselő az általa elvégzett
feladatokat. Kialakulóban van egy olyan légkör, ahol nem a megosztottság, a viszálykodás,
a vélt sérelmek keresése a jellemző. Az elmúlt időszak nem volt a legkellemesebb, de a
problémák lassan megoldódnak. A közszférába elbocsátások várhatóak, sajnos ez a tény
szintén nem a jó hangulatot erősíti.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: A feszültségek megszüntetésére kell törekedni, mert
úgy nem lehet dolgozni, hogy a közhangulat nem megfelelő. A hangulatjavításhoz egy
csapatépítő tréning szervezése is segítséget nyújtana. A nevelő-testületen belül volt hasonló
program szakember igénybevételével, és a játékos feladatok megoldása során a pedagógusok
közelebb kerültek egymáshoz
Petró Ferenc polgármester: Ez évben elmaradt a köztisztviselői nap, ami nem jelenti azt,
hogy nem lesz megtartva. Igény van rá, a későbbiek során az elmaradt programot
megvalósítjuk, annak formáját közösen egyeztetni fogjuk.
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Fackelmann István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el; a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 1355 órakor befejezte nyílt ülését.
Kmf.

Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző megbízásából:

Fackelmann István
Szociális,Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető

