Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottsága 2011. május 23-án 1430 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Fackelmann István elnök, és l fő bizottsági tag: Papp Renáta
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,
Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány Kuratórium Elnöke, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója; Csutri Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Elnöke,
Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője, Az Élhetőbb Életért Ásotthalom és Környéke Közhasznú
Alapítvány Elnöke, Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Ásotthalmi Csoporttitkára, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Dobó Veronika ifjúsági referens, Nógrádi Zoltán
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Elnök, Csótiné Ördög Edit Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Intézményvezetője, Dr. Zélity
László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Szegedi Rendőrkapitányság Vezetője, Zsíros Tibor
Ruzsa Községi Köztestületi
Önkéntes Tűzoltóság tű.parancsnok, Tóth Beáta „PUSZI”
Nagycsaládosok Egyesület Elnöke, Tóthné Vass Gabriella
Ásotthalomért Közalapítvány
Kuratórium Elnöke, Kókai Ágnes Ásotthalmi Ifjúsági Önkormányzat Ifjúsági polgármester,
Németh Szilveszterné Brostyán Nyugdíjas Klub klubvezető, Túrú Tibor Ásotthalom Kissorért
Egyesület Elnöke, Bálintné Mityók Szilvia Köz-pont Egyesület Elnöke, Andrési Pál ORCHIS
Természetvédelmi Egyesület Elnöke
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester, Rutainé Fodor Edit
alpolgármester, Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző, Pőcze Levente képviselő, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető
Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője; Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója
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 2 fő bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt meghívóban (1. sz. melléklet) foglaltak alapján,
az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
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1.) „Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2010. évi munkájáról szóló
beszámoló jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető
3.) „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásra” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) „Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatói állásának
betöltésére” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Egyebek
A Szociális, Oktatási, Kulturális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
35/2011. (V. 23.) SZOKB határozat
Tárgy: A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2011.
megállapítása

május 23-i ülés napirendjének

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. május 23-án 1435 órakor - meghívóban foglaltak alapján - nyílt ülést
tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) „Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2010. évi munkájáról szóló
beszámoló jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető
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3.) „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásra” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) „Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatói állásának
betöltésére” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) 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
1.) „Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében” című
napirendi pont 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.
Petró Ferenc polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket.
Elmondja, hogy az
egyeztetések során megállapították, hogy a gyereklétszám indokoltsága miatt nem lesz elég a
3 óvodai csoport indítása, ezért úgy készült el az előterjesztés, hogy 4 csoport indulna, de
ebből a négy csoportból egy csoport fél napos óvodai csoport lenne. A létszám miatt ezt az
átmeneti megoldást tartja elfogadhatónak, javasolja elfogadásra a 4 csoport indítását oly
módon, hogy a négy csoportból egy óvodai csoport fél napban működne.
Papp Renáta bizottsági tag: Kérdése, hogy a létszámok tekintetében a további egy fővel
történő álláshely csökkenés okoz-e zavart, ellátható-e a feladat? A fél napos csoportnak vane realitása, a szülők haza tudják-e vinni a fél napos nevelésben részesülő gyermekeket?
Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető:
Válaszában elmondja, hogy nehezen tudják
megoldani, de hosszú távon nem szeretnék a fenti módon történő működést. Fél napos
óvodai csoport eddig nem volt, de igyekeznek úgy lebonyolítani, hogy az átszervezés ne
okozzon problémát.
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Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Kiegészítésül elmondja, hogy a csoportindítást úgy
szeretnék, hogy a szülők az átszervezést ne érzékeljék. A csoportbeosztásokat úgy
alakították, ki, hogy 4 csoport lenne délelőtt, de, a negyedik csoportos kolléganő délelőtt, a
kötelező az átfedési idő biztosításával, ugyanolyan oktatást, nevelést nyújtana mint a másik
három csoportban. A alvásidő alatt egy csoportba kerülnének a (10-15 gyermek) hazajárósok.
A 25 fős csoportból az egész napos oktatásban-nevelésben részesülő gyermekek 5-5 fővel
rendszeresen ugyanott aludnának, a dajka személye is ugyanez lenne. Munkaszervezésileg
megoldható, de nagy feladat a kollégákra. A beiratkozott kisgyermekeknek többnyire
kistestvérük is van, így a szülők érzékelni sem fogják az átszervezést, jelenleg nem okoz
nagy problémát, mivel a szülő a kistestvérrel GYES-en vagy sajnos álláskeresőként otthon
van. A részletezett csoportindítás során nem kell elutasítani egyetlen gyermek felvételét
sem, és a szülő az óvodás gyermekét nem viszi át másik településre. Költségvetésileg a
délutáni üzemeltetéshez az álláshely betöltetlen álláshelynek van tervezve.
Papp Renáta bizottsági tag: Kérdésére adott választ elfogadja.
Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető: A jogszabály alapján év elején a Képviselő-testület 10
% létszám átlépést engedélyezhet, a további 20 % emelés év közbeni lehet. Az utóbbi 2-3
évben az a tapasztalat, hogy a számított létszám alapján a létszám 100 fő körüli. Négy
csoportszoba van az óvodában, mely biztosítja az óvodai neveléshez szükséges ideális
körülményeket. Véleménye szerint a 30 fős csoport létszám magas, és a gyerekek fejlődése
szempontjából sem lenne jó megoldás. Petró Ferenc Polgármester Úr által javasolt három
egész napos és egy fél napos óvodai csoport indításával egyetért.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: Az elhangzottak alapján javasolja az óvodai csoportok
számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében című
előterjesztés határozatában
szereplő 1.) pont módosítását a következők szerint:
„A Képviselő-testület ú g y
d ö n t , hogy a 2011/2012-es nevelési évben 4 óvodai
csoportot indít, melyből 3 egész napos és 1 fél napos óvodai csoportként működhet.
A Bizottság a fenti módosító indítványt 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Fackelmann István bizottsági elnök: „Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a
beiratkozás függvényében” című napirendi pont
véleményezését a módosítással együtt
szavazásra bocsátja:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (V. 23.) SZOKB határozat
Tárgy: „Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében” című
napirendi pont véleményezése
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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 egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat l.) pontjának módosítását az alábbiak
szerint:
„A Képviselő-testület ú g y
d ö n t , hogy a 2011/2012-es nevelési évben 4
óvodai csoportot indít, melyből 3 egész napos és 1 fél napos óvodai csoportként
működhet.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 201l. május 25.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
4.) Irattár

II. napirendi pont
A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2010. évi munkájáról szóló
beszámoló jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Elmondja, hogy a kiadott anyag részletesen tartalmazza
a HKTT Integrált szociális és Gyermekjóléti Központ 2010. évi munkáját és az ellátott
feladatok körét. Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője: Elmondja, hogy Csótiné Ördög Edit a Homokháti
Szociális Központ Intézményvezetője nem tud részt venni a Bizottsági ülésen, de a
Képviselő-testület ülésére eljön.
Petró Ferenc polgármester: Javasolja a beszámoló jóváhagyását.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István elnök: A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2010. évi
munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
37/2011. (V.23.) SZOKB határozat
Tárgy: A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2010. évi munkájáról szóló
beszámoló jóváhagyásának 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. május 25.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
4.) Irattár

III. napirendi pont
„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló beszámoló,
különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásra” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni a kiadott előterjesztést. Amennyiben
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van kérdés, arra szívesen válaszol, vagy tolmácsolni fogja a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása elnökének, Nógrádi Zoltán Polgármester Úrnak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II.
félévi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi
feladatellátásra” című napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
38/2011. (V.23.) SZOKB határozat
Tárgy:

„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásra” című
napirendi pont véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat 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. május 25.
Felelős: Fackelmannn István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
4.) Irarttár

IV. napirendi pont
Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Fackelmann István
elnök:
Felkéri a napirendi pont előadóját;
szeretné, egészítse ki az írásban kiadott előterjesztését.

hogy

amennyiben

Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, sajnos
forrást nem tud biztosítani az önkormányzat.

anyagi

Fackelmann István bizottsági elnök: Anyagi forrás nélkül nehéz működtetni az egyesületet,
de nagyobb odafigyeléssel meg lehet előzni a tűzeseteket.
Papp Renáta bizottsági tag: Kérdése, hogy a műszaki mentés mit takar?
Petró Ferenc polgármester: Válaszában elmondja, hogy többnyire közúti baleseteket jelent a
műszaki mentés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság
beszámolójának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
39/2011. (V.23.) SZOKB határozat
Tárgy: Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolójának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat 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. május 25.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
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3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
4.) Irattár

V. napirendi pont
A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István
bizottsági elnök: A kiadott előterjesztésekhez kapcsolódik három
tájékoztató (Az Élhetőbb Életért Ásotthalom és Környéke Közhasznú Alapítvány, az
Unióban a Tanyákért Egyesület és a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének
Ásotthalmi Csoportja képviselői által elkészített anyag), mely a bizottsági ülés előtt lett
kiadva. Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja az előterjesztéseket kiegészíteni. Írásban lettek
értesítve a Civil szervezetek képviselői
a tájékoztatók elkészítésének kéréséről, illetve
annak leadási határidejéről, ennek ellenére volt olyan képviselő, aki a leadási határnapot nem
tartotta be, pedig a Képviselő-testület által elfogadott munkatervben szerepelt a napirendi
pontként történő tájékoztatók tárgyalása.
Papp Renáta bizottsági tag: Megemlíti, hogy gazdasági program egyeztetésére sem jelent
meg minden Civil szervezet képviselője. A jövőben meg kellene fontolni a Civil
szervezettekkel történő
bizottsági szintű kapcsolat felvételét egy hatékonyabb
munkafolyamat kialakítása keretében, nemcsak a számonkérés oldaláról, hanem
a
segítségnyújtás-együttműködés szempontjából is. A korábbi években határidőre beérkeztek
az anyagok, azok a Civil szervezetek akik leadták anyagaikat, azok szép és tartalmas
munkáról adtak számot.
Fackelmann István bizottsági elnök: Javasolja, hogy kerüljön kivizsgálásra, hogy miért
nem érkezett meg a hiányzó anyag, és működik –e az adott Civil szervezet, vagy csak egy
technikai hiba történt.
Németh Szilveszterné a Borostyán Nyugdíjas Klub Vezetője 1444 órakor megérkezik a
bizottsági ülésre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István bizottsági elnök: A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató
véleményezését az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
40/2011. (V. 23.) SZOKB határozat
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Tárgy:

A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató 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 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: 2011. május 25.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
4.) Irattár
VI. napirendi pont
„Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatói
betöltésére” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv

állásának

7. számú melléklete tartalmazza)

Fackelmann István bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. A közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján pályázati felhívás jelenik meg a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Fackelmann István bizottsági elnök: Egy ötéves ciklus érkezik a végéhez, és reméli, hogy
sikeres lesz a következő időszak is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelman István bizottsági elnök: Szavasára bocsátja a „Pályázat kiírása a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatói állásának betöltésére” című napirendi pont
véleményezését.
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A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
41/2011. (V.23.) SZOKB határozat
Tárgy: „Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatói állásának
betöltésére” című napirendi pont 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 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: 2011. május 25.
Felelős:
Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
4.) Irattár
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Az induló első osztályosok számáról döntést kell
hoznia a Képviselő-testületnek. Probléma, hogy június 15-én véget ér a tanév, ezt követően
nyári szünet következik. Mai napon négy órakor lesz a leendő elsősök szülői értekezlete, ahol
nagycsoportosok szüleinek nem tud megfelelő tájékoztatást adni arról, hogy egy-vagy kettő
első osztály fog indulni. 27 tanuló (további egy gyermek vizsgálata folyamatban van)
iratkozott be a leendő első osztályba. Tudja , hogy a beiratkozott tanulók száma két osztály
indításához nem elegendő, de kérdése, hogy mi várható az osztályindítás tekintetében.
Vannak olyan szülők, akik attól teszik függővé a beíratást, hogy egy vagy kettő első osztály
indul. Tájékoztatóját leadta Petró Ferenc Polgármester Úrnak és Dr. Faragó Csaba
Helyettesítő Jegyző Úrnak.
A másik problémája az, hogy a közoktatási törvény szerint május 31-ig meg kell hozni
azokat a fenntartói döntéseket, amelyek a felbomló intézményfenntartó társulás miatt
szükségessé válhatnak. Az intézkedés tervezett végrehajtása a nevelési oktatási intézmény
fenntartói jog átadásáról, átalakításával és megszüntetésével, illetve az alapfokú
művészetoktatási intézmény indításával és megszüntetésével kapcsolatosan. Amennyiben
Öttömösi Általános Iskolát, Napközi Otthonos Óvodát, valamint az Alapfokú
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Művészetoktatási Intézményt átveszi az egyház, akkor ez esetben az önkormányzat számára
normatíva kiesést fog eredményezni az átszervezés.
Petró Ferenc polgármester: A fent elhangzott felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a
közoktatási törvény az egyházakra is vonatkozik, ha május 31-ig nem születik döntés, úgy
átszervezést nem lehet végrehajtani. Amennyiben szükséges, úgy rendkívüli testületi ülésen
születhet döntés a nevelési oktatási intézmény működéséről.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Igazgató Asszony másik felvetésére válaszolva elmondja, hogy
az iskola első osztályosainak csoport-létszáma (27 fő) önmagáért beszél, nem lehet két
osztályt indítani az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében. 16 fővel történő első
osztály indítását nem támogatja.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Az első osztályosok számított létszáma 33 fő.
Amennyiben kettő első osztály indítása nem lehetséges, úgy kéri, hogy matematika, írás és
olvasás órákon 2 tanítónő foglalkozhasson csoportbontásban a gyermekek oktatásával,
tekintettel arra, hogy egy gyermekre az adott tanítási óra keretében a 27 gyermekre nem
jutna 2 percnyi idő sem. Csoportbontás esetén a korrepetálási óraszámok is csökkenthetők
lennének.
Petró Ferenc polgármester: Kettő tantárgy esetében támogatja a csoportbontást, megfelelő
csökkentett óraszámmal.
Papp Renáta bizottsági tag: Kérdése, hogy a Homokháti tájfutó-versennyel kapcsolatban
megkeresték-e a Polgármester Urat, mivel a zárórendezvény helyszíne a Gárgyán-erdő.
Szükség van-e valamilyen intézkedésre az erdő tekintetében, illetve meg kell-e hirdetni a
rendezvényt?
Petró Ferenc polgármester: Pénteken találkozott a főszervezővel, aki anyagi támogatást kért
a rendezvény lebonyolításához. A rendezvény szponzora Mórahalom. A főszervező a
nyitórendezvényt említette, de egyeztetés alatt van a szervezés. A reprezentációs keretből tud
anyagi segítséget nyújtani a verseny lebonyolításhoz. A főszervező további egyeztetést
kezdeményezett napokban, de a honlapon és helyi tévéadón is olvasható a futóversennyel
kapcsolatos tájékoztatás.
Fackelmann István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el; a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 15 05 órakor befejezte nyílt ülését.
Kmf.
Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző megbízásából:

Fackelmann István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető

