Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottsága 2011. június 27-én 1300 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Fackelmann István elnök, és 1 fő bizottsági tag: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
Távolmaradt: Előzetesen jelezte távolmaradását Papp Renáta bizottsági tag
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, Dobó Veronika ifjúsági referens,
Nógrádi Zoltán Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Elnök, Csótiné Ördög Edit Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Intézményvezetője,
Czöndörné Mohai Iboly a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Ásotthalmi
Fogyatékos Személyeket Ellátó Részleg Vezetője
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester, Rutainé Fodor Edit
alpolgármester, Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, 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 és Czöndörné Mohai Ibolya
Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Ásotthalmi Fogyatékos Személyeket
Ellátó Részleg Vezetője
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 1 fő bizottsági tag
jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt meghívóban (1. sz. melléklet) foglaltaktól eltérően,
az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) A Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló véleményezése
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Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
3.) Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata és a Polgármesteri
Hivatal esélyegyenlőségi terve elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete tájékoztatójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló

6.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 1. osztály, és 7. évfolyam osztálylétszámainak felülvizsgálata és a
Társulás megszűnésével kapcsolatos munkajogi feladatok végrehajtására tájékoztatás
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda szabályzatai módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
9.) A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bővítésére vonatkozó megállapodás
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Egyebek

A Szociális, Oktatási, Kulturális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
42/2011. (VI. 27.) SZOKB határozat
Tárgy: A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2011. június 27-i ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Fackelmann István elnök tárgyi indítványával,
és az alábbiak szerint dönt:
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I. A Bizottság 2011. június 27-én 1300 órakor - meghívóban foglaltaktól eltérően - nyílt
ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
3.) Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete tájékoztatójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló

6.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 1. osztály, és 7. évfolyam osztálylétszámainak felülvizsgálata és a
Társulás megszűnésével kapcsolatos munkajogi feladatok végrehajtására tájékoztatás
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A Kiss Ferenc Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
8.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda szabályzatai módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
9.) A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bővítésére vonatkozó megállapodás
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) 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.) A Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató véleményezése
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

Hadfiné Böjthe Gabriella Igazgató Asszony a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Igazgatója 1302 órakor megérkezik
a Bizottság ülésére.
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Fackelmann István bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket.
Nem kívánja az
előterjesztést kiegészíteni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Családi Napközi képviseletében
Dombovári Arthúrné nem tud részt venni a Bizottsági ülésen, de a Képviselő-testület ülésére
eljön.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fackelman István bizottsági elnök:
szóló tájékoztató véleményezését.

Szavasára bocsátja

a Családi Napközi működéséről

A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
43/2011. (VI. .27.) SZOKB határozat
Tárgy: A Családi Napközi működéséről 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.
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Határidő: 2011. június 29.
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 Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Elmondja, hogy a kiadott beszámoló részletesen
tartalmazza az iskola oktató-nevelő munkáját. Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja,
egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Nem kívánja sok mindennel kiegészíteni a
beszámolót, de azt elmondja, hogy a korábbi évekhez képest rövidebb tartalommal lett
kiadva az anyag. Az elmúlt évihez képest 12 táblázat, és az iskola tanulói és pedagógusai
által elért eredmények nem kerültek be a kiadott anyagba. A helyi újságban beszámoltak a
tanulók kimagasló eredményeiről. A minőségirányítással kapcsolatban elmondja, hogy
melyek azok a tényezők, amelyek az Iskola erősségei. A felmérés során a pedagógusokat, a
szülőket és a diákokat egyaránt megkérdezik, a felmérés megállapításait tanulságosnak
ítéli. A szülők szerint a pedagógusok tudása, felkészültsége első helyen áll, a versenyekre
való felkészítés is előkelő helyen van, illetve sport, a tisztaság, továbbtanulásra való
felkészítés, a biztonság, a családias légkör pozitív visszajelzésű az iskolában. A tanulók
szerint erősség: barátok, sok új ismeret, sport, foci, jó osztályközösség, megértő jó tanárok.
A pedagógusok úgy vélik, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal
sokat foglalkoznak, kiemelt terület a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, valamint a
pályázatokban való részvétel.
A legkritikusabb terület azt jelenti, hogy az 5-ös skálán, valamivel 4-es alatti osztályzatot
kapott, azonban az összes értékelés átlaga 4,5 % körüli. Véleménye szerint ez az eredmény
nagyon szép. Fejlődni kell a sport terén, így kerül bevezetésre
az úszás, melyet a
Polgármesterrel Úrral egyeztettek. A következő tanévben az úszás az alsó tagozaton
jelentősebb létszámmal, felső tagozaton pedig heti 2,5 órában valósul meg.
Az
Önkormányzat támogatásként az utazási költségeket finanszírozza, az órákat szintén a
fenntartó finanszírozza, de a mórahalmi fürdő belépőket nem.
A szülők szerint fejlődésre van szükség: étkezés, fegyelem és programok terén. A tanulók
szerint tanórák közötti szünetek rövidek, sport, betonpálya javítása, a számítógépek cseréje,
az ételek minőségének javítása szükséges. A pedagógusok szerint a tanulók magatartását, a
nyelveket és a szülőkkel való kapcsolattartást kell fejleszteni.
A 6. oldal felvázolja, hogy a takarítás nincs jól megoldva az iskolában, valamint 70. oldalon
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szerepel a megoldásra váró felújítások felsorolása. Jó lenne, ha a tervezett feladatok
megvalósulnának: pl.: villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata, iskolai-óvodai
kéményjavítás, ÁNTSZ által kifogásolt melegburkolat, főépület homlokzatának
rekonstrukciója és a tisztasági meszelések. A beszámoló készítésekor még nem volt
egyértelmű a homlokzat javítás időpontja, de Petró Ferenc Polgármester Úr tájékoztatása
szerint a feladat pályázat útján megvalósul.
Kéri, hogy amennyiben a képviselőknek kérdésük van az anyaggal kapcsolatban, úgy azt
jelezzék, hogy a szerdai testületi ülésre a hiányzó adatokat pótolni tudja.
Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető:
Teljesítményértékelésről néhány mondat. 34
kérdőívet adtak ki a szülőknek, melynek eredményét röviden ismerteti. Elmondhatja, hogy
hasonlóan az iskolai felméréshez, jó átlagot értek el. A felmerés többek között az alábbi
kérdéskörökre terjedt ki. Miért szeretik a szülők az óvodát: családias, tiszta, odafigyelő,
óvodai élet sokszínű, a tájékoztatás jó, változatos programok, és tevékenységek vannak az
óvodában. Szakmailag felkészültek óvónők, gördülékeny a beszoktatás, és az iskolára való
felkészítés során elismerik a dolgozók munkáját. Tájékoztatás rendszerével, az ételek
minőségével elégedettek, de a plusz programok tartását szükségesnek ítélték. Ezek
szervezése nehézkes, mivel a plusz programok költségeit a szülőknek kell fizetniük.
Egyébként az udvari játékok szintjét kellene emelni, több program legyen (angol) az
óvodában, negatívumként megjelent az óvodai dolgozók állandóságának hiánya. A
megkérdezett gyermekek: szeretnek oviba járni, bíznak az óvónőkben, a dajkanénikben,
pozitív a véleményük az óvodáról. Egyetlen dolgot nem szeretnek, a délutáni alvást.
Óvoda pedagógusoknak kiadott kérdőív alapján az óvoda minőségi változása stagnáló,
illetve szakaszosan emelkedő tendenciát mutat. A nevelő munka minőségével elégedettek, az
elkötelezettség mértékét megfelelőnek ítélik, első helyen az óvodavezető és a nevelőtestület
munkáját jelölték meg. Elégedettek a renddel, tisztasággal, az információ-áramlással a
nevelőmunka szervezettségével, ügyintézéssel és a dolgozókkal szemben támasztott
elvárásokkal. Jó és közepesre értékelik a tárgyi felszereltséget, és a nevelés eredményességét,
itt inkább a szülők nevelési gyakorlatára és a fizetésekre gondoltak.
Elégedettek az ünnepek szervezettségével, gyakoriságával, a tehetséggondozásban kifejtett
munkával, a közösségi szellemet jónak ítélik.
A technikai dolgozók elismerik az óvodapedagógusok munkáját, jónak tartják a kollekítva
működését. Értékelésük szerint jól szervezett, rugalmas az óvoda működése. Szóvá tették
a tárgyi felszereltség fejlesztését, a játékkészlet pótlását. Az anyagi megbecsültséggel nem
elégedettek, de úgy érzik, hogy erkölcsileg megbecsülik, elismerik Őket. Munkájukhoz a
feltételeket biztosítottnak látják,
az óvodavezetőtől segítséget kapnak. A hiányok és
eredmények megmutatják az óvodára váró feladatokat, partnerjavaslatokat igyekszenek
ésszerűség határain belül figyelembe venni, törekszenek a jó hírnevük megőrzésére.
Megjegyzés 80. oldalon véletlenül került bele egy 2008-as táblázat, illetve ismétlődik a
gyermekvédelem.
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó bizottsági tag: Örül annak, hogy Igazgató Nő említette a
versenyeredményeket. Minden hónapban rendszeresen olvassa a helyi újságot, amelyben
szerepelnek az iskola tanulói által elért verseny-eredmények. Fontos, hogy a tanulók milyen
versenyeken vesznek részt, illetve minden iskola életében fontos mutatóként jelenik meg az
eredményesség. Terjedelmes és mindenre kiterjedő általános iskola oktató-nevelő munkájára
vonatkozó beszámolót elfogadásra javasolja.
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Fackelmann István elnök: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
44/2011. (VI.27.) SZOKB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló 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. június 29
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
Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának 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, törvényi előírás
alapján elkészült a program felülvizsgálata.
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Kása Gabriella tagintézmény vezető: A kiadott anyag 2l.oldalán található Civil szervezetek
működésére vonatkozó mondat módosítását javasolja, mivel a felsorolásban nemcsak civil
szervezetek, hanem a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Védőnők is
szerepelnek, akik nem civil szervezetek. Megjegyzi, hogy a 22. oldalon szerepel, hogy a
Képviselő-testület 100/2005.(VI. 15.) Kt. határozatával fogadta el a település Szociális
szolgáltatásszervezési koncepcióját, és a 44. oldalon szerepel, hogy
azt 2009-ben
ismételten elfogadták.
Petró Ferenc polgármester: Kása Gabriella tagintézményvezető felvetésével egyetért. Az
első szociális szolgáltatás-szervezési koncepciót valóban 2005-ben fogadta el a Képviselőtestület, azonban az új koncepciót 2009-ben tárgyaltuk és fogadtuk el.
Kása Gabriella tagintézményvezető: A szociális szolgáltatás-szervezési koncepcióval
kapcsolatos felvetésére Petró Ferenc polgármester válaszát elfogadja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: Az elhangzottak alapján javasolja, hogy a program
21. oldalán lévő Civil szervezetek működésére vonatkozó mondat kerüljön módosításra az
alábbiak szerint:
„Ásotthalom községben példásan működő szervezetek és civil szervezetek dolgoznak.”
A Bizottság a fenti módosítást 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Fackelmann István bizottsági elnök: Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálatára vonatkozó 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 hozza:
45/2011. (VI.27.) SZOKB határozat
Tárgy: Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának 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 az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság javasolja, hogy a 21. oldalon található Civil szervezetek működésére
vonatkozó mondat módosítását, az alábbiak szerint: „Ásotthalom Községben
példásan működő szervezetek és civil szervezetek dolgoznak.”
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3.) A Bizottság a 2.) pontban szereplő módosítással együtt javasolja e l f o g a d á s r a
a határozati javaslat mellékletét képező Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát, és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa és elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2011. június 29.
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
Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete tájékoztatójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár
Otthon Ásotthalmi Fogyatékos Személyeket Ellátó Részlegének Vezetőjét, Czöndörné Mohai
Ibolya részlegvezetőt, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Czöndörné Mohai Ibolya részlegvezető: Kiegészítésként elmondja, hogy az Intézmény
Alapító Okirata márciusban ismételten módosult, új intézménnyel bővült
a Csongrád
Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona. A fogyatékos személyeket ellátó
Hódmezővásárhelyi
Részlegben - Szivárvány Szakosított Otthon -, súlyos értelmi
fogyatékkal élő személyek gondozását látják el. Az átszervezés kapcsán lehetőség lesz
gondozottjaik jelentős állapotromlása miatt történő áthelyezésére. A felvétel biztosítása
érdekében nem kell hónapokat várakozni. Május 01-el az Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthon
az integrált intézményhálózaton belül működik. Gyakorlatilag idősotthoni és fogyatékos
személyek ellátásából jelentős egészségromlás esetén könnyebben tudják a megfelelő ellátást
biztosítani számukra.
Fackelmann István bizottsági elnök:
tájékoztatását. .

Köszöni Czöndörné Mohai Ibolya részlegvezető

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
tájékoztatójának véleményezését szavazásra bocsátja.
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A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
46/2011. (VI.27.) SZOKB határozat
Tárgy:

Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete tájékoztatójának 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
a l k a l m a s n a k tartja, hogy azt a
elfogadja.

előterjesztésben foglaltakkal,
Képviselő-testület megvitassa,

és
és

2) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. június 29.
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

V. napirendi pont
A Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. 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
Adrésiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató: A Bedő Albert Középiskola és Kollégium, valamint
Pusztamérgesi Tagintézménye 2011. április 01-től
a Kisteleken működő Napsugár
Szociális Otthonhoz került, gazdasági önállósága megszűnt, de szakmai önállósága
megmaradt. Jelenleg az intézmények közötti távolság a költséghatékonysági mutatóikat
rontja, mivel átjárnak heti rendszerességgel, de reméli ez változni fog.

11
Az intézmény szakmai működése tekintetében igyekezett a legfontosabb dolgokat leírni, de
néhány dolgot kiemel. Ebben az évben országos versenyeken elért eredményeik - országos
versenyen erdőgépész – atlétika, III. helyezést, AIDS prevenciós II. helyezés, Szakma
Kiváló Tanulója versenyen Csapat II-III., egyéniben pedig III. helyezést értek el. Az országos
versenyeken kívül részt vettek megyei versenyeken is, ahol szintén III. helyezést értek el
diákjaik. Véleménye szerint az elért eredmények kiemelkedőek és egyedülállóak.
A munkatervben június hónapban szerepel a tájékoztató megtárgyalása, melyet mint
bizottsági tag jóváhagyott, de amennyiben lehetséges úgy kéri, hogy a következő évi
tájékoztató időpontja szeptember hónapban legyen, tekintettel arra, hogy az Intézményben
szakmai vizsgákat bonyolítanak le, érettségiztetnek, melynek eredményeiről júniusban nem
tud tájékoztatást adni. Itt mondja el, hogy 2 osztály érettségizett, javuló eredményekkel,
de sajnos volt olyan diák is aki nem kapott érettségi bizonyítványt.
Szakmunkásvizsgák,
emelőgép-kezelő, targoncavezetői, mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő OKJ-s vizsgák
folyamatosan zajlottak. Tájékoztatást ad arról, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni.
Fackelmann István bizottsági elnök: A Képviselő-testület munkatervének összeállítása
során javasolja, amennyiben sor kerül az intézmény tájékoztatójának munkatervbe történő
beépítésére, úgy az összeállítás folyamatában a kért tájékoztató szeptemberi időpontra
legyen tervezve. Egyetért azzal, hogy a nagy távolságból történő ügyintézés nem jelent
előnyt, de az integráció folyamatához tartozik.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Az Intézmény Igazgatójának megköszöni az
iskolák közötti jó kapcsolatot, amely hosszú évek során kialakult. A nevelő-testület munkáját
dicsérik a diákok által elért eredmények, melyeket kimagaslónak tart, figyelemmel arra a
tényre hogy az intézményben nem a legkiválóbb képességgel rendelkező gyermekek
folytatnak tanulmányokat.
Fackelmann István bizottsági elnök: Az Igazgató Asszony által elmondottakat meg tudja
erősíteni, mint az iskolaszék tagja, illetve mint érdekképviseleti szervek megbízottjaként a
vizsgákon való részvétel alatt tapasztaltak során látja az iskola életét, mozgását, a rendet a
fegyelmet.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Gratulál az intézmény vezetőjének, és megemlíti, hogy
a diákok által elért eredmények bizonyítják a nevelő-testület munkáját. A tájékoztatóban
leírtak megerősítést adnak ahhoz, hogy szükség van az intézményre, melyet tovább erősít,
hogy az intézményben
végzett
diákok
körében
nincs tudomásuk
regisztrált
munkanélküliekről. A fentiek alapján intézmény diákjai olyan tudást kapnak, melyet az
életük során tudnak kamatoztatni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: A Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és
Kollégium munkájáról szóló tájékoztató véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
47/2011. (VI.27.) SZOKB határozat
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Tárgy: A Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló
tájékoztató 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. június 29.
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
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda l. osztály, és 7. évfolyam osztálylétszámainak felülvizsgálata és a Társulás
megszűnésével kapcsolatos munkajogi feladatok végrehajtására tájékoztatás elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7 . számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a kiadott anyag tartalmazza az első osztályosok
és a hetedik évfolyamra vonatkozó tanulói létszámadatokat, illetve azt, hogy a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás
- 2011. augusztus 31. napjával történő megszűnése
következtében, melyek azok a várható létszámváltozásokhoz kapcsolódó munkajogi
intézkedések amelyek megtétele szükséges.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A Képviselő-testület az
Intézményfenntartó
Társulás
megszüntetésekor a 127/2011. (V. 31.) KT határozat 5.) pontjában foglaltak
alapján megbízta az öttömösi tagintézmény érintett dolgozói jogviszonyához fűződő
munkajogi eljárások lefolytatására, illetve a 6.) pont pedig a tanulói jogviszony folytatására,
fenntartására vonatkozó intézkedések (nyilatkozatok) bekérésére.
Mivel egy nevelő-
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testületről van szó, ezért úgy véli, hogy nem lenne célszerű nevesíteni az álláshelyeket,
mivel diszkriminatívnak számít. A tanulók nyilatkoztatása megtörtént. Az első- és a hetedik
osztályosok osztálylétszámaival kapcsolatban úgy gondolja, hogy támogató szándékú a
határozati javaslat, még akkor is, ha csoportbontásban történhet az oktatás, de elfogadják
mivel szükségszerű lépés volt.
Itt mondja el, hogy maximumon van az első osztály
létszámhatára, (max.: 33, 8) számított létszám 32 fő. Amennyiben további kisgyermek
kerül felvételre, akkor a létszámhatár átlépés következtében 2 első osztály indítása válik
indokolttá. Volt egy nagymama, aki érdeklődött arról, hogy be tudja e még íratni a
kisgyermeket, de a beíratáshoz szükséges okmányokkal nem rendelkezett, ezért a beíratás
nem történhetett meg.
Az Iskola véleményező szervei, így a Nevelő-testület, a
Diákönkormányzat, a
Közalkalmazotti Tanács, az Iskolaszék és a Pedagógus Szakszervezet megtárgyalta és
véleményezte Társulás megszűnésével kapcsolatos munkajogi intézkedések szükségességét,
valamint a 2011/2012-es tanévre vonatkozó osztálylétszámokkal kapcsolatos tervezett
intézkedéseket, melyekkel egyetértettek és azt elfogadták. A véleményezés az előterjesztés
mellékletét képezi.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: A felvetéssel egyetért, a beíratkozáshoz szükséges
okmányok nélkül nem történhet intézményi felvétel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István elnök: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
1. osztály és 7. évfolyam osztálylétszámainak
felülvizsgálata és a Társulás megszűnésével kapcsolatos munkajogi feladatok végrehajtására
tájékoztatás elfogadásának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
48/2011. (VI.27.) SZOKB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda l. osztály, és 7. évfolyam osztálylétszámainak felülvizsgálata és a
Társulás megszűnésével kapcsolatos munkajogi feladatok végrehajtására
tájékoztatás elfogadásának 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.
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Határidő: 2011. június 29
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
VII. napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv

8. számú melléklete tartalmazza)

Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató:
Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni, de
elmondja, hogy a 2011. május 3l-i - 127/20011. (V. 31.) KT határozat 4.) pontjában
foglaltaknak megfelelően, a Társulás megszűnése következtében szükséges változások
átvezetésre kerültek. A művészetoktatás tekintetében jogszabályi változás miatt szükségessé
vált a tanszakok megnevezésének módosítása, melyek beépítésre kerültek az Alapító Okirat
14. a.) pontjába.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István elnök: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okirata módosításának véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
49/2011. (VI.27.) SZOKB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
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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. június 29
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
VIII. 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 9. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Köszöni az Igazgató Asszony munkáját. Felkéri Dr.
Hadfiné Böjthe Gabriella Igazgató Asszonyt a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A Képviselő-testület 2010. június 30-i testületi
ülésen hagyta jóvá az iskola szabályzatait,
valamint a 2010 szeptember 01-i ülésén
módosította a határozat 4. pontját, mivel módosult
a Nevelési és Pedagógiai Program
második fejezete. Az Iskola szervezeti felépítése szeptember 1. napjától változik,
figyelemmel arra a tényre, hogy a Képviselő-testületi ülésen döntés született
az
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről, illetve a Társulás megszűnése kapcsán
szükségessé váló Alapító Okirat módosításáról, és felmerült a szabályzatok módosításának
szükségessége is. Előkészítették a terjedelmében igen nagy anyagot. Nem kívánja az
előterjesztést kiegészíteni,
de elmondja,
hogy az előző napirendi pont tárgyalásakor
elhangzottak alapján az Iskola Alapító Okiratának módosítása megtörtént. A Társulás
megszűnése miatt az érvényben lévő szabályzataik mindegyikét át kell dolgozniuk, annak
érdekében, hogy az Öttömösi Tagintézményre vonatkozó részek átvezetésre kerüljenek. A
működés érdekében az iskolának 2011. szeptember 01. napjától önálló dokumentumokkal
kell rendelkeznie, ezért javasolja az előterjesztés elfogadását.
A társulás megszűnése miatt a 127/2011. (V.31.) KT határozat 1.) és 4.) pontja alapján át
kell dolgozni - 2011. 08. 31. - a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát, és szabályzatait - Képviselőtestület 104/2010. (VI. 30.) KT határozatával jóváhagyott - melyek a következők:
¾ SZMSZ,
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¾ Házirend,
minőségirányítási program,
¾ pedagógiai program
2011. szeptember 01. napjáig az Általános Iskolának rendelkeznie kell a fenti
dokumentumokkal, mivel megkezdődik a 2011-2012 tanév. Felmerül a kérdés, hogy a
véleményező szerveknek (Ásotthalom-Öttömös véleményező szervei)
augusztus 31-i
állapotnak vagy pedig a szeptember 01.-i állapotnak megfelelően (csak Ásotthalom) kell
hogy megtárgyalják és véleményezzék az új dokumentumokat, illetve ezek elfogadása
korábbi időpontban mely szervek véleményezésével történhet, mivel a dokumentumok
szeptember 01. hatállyal kerülnek elfogadásra.
Dr. Andrésiné dr. Ambrus Ildikó igazgató: Aggályként felvetődik, hogy a Társulás
megszűnése miatt szükséges összes dokumentum, szabályzat elfogadása mely időpontban és
kinek a véleményezésével történhet, mivel a társulás augusztus 31. napjával szűnik meg.
Véleménye szerint azoknak a véleményező szerveknek (Nevelő-testület, Iskolaszék) kell
véleményezniük a szabályzatokat, amelyek szeptember 1-én működnek.
Petró Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a Megyei Kormányhivataltól kérjünk egy
állásfoglalást arról, hogy a véleményező szervek augusztus 31-i vagy szeptember 1-i
állapotnak megfelelően kell-e véleményezniük az új dokumentumokat?
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Jelenleg érvényes szabályzatok augusztus 31-ig
mindenképpen érvényesek, de az új érvényességéről döntünk szeptember 01-től, és azt
csak az Ásotthalmi véleményező szervek véleményezzék, tekintettel arra, hogy szeptember
01-én csak az Ásotthalmi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda működik.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: Javasolja, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztályától
kérjünk egy állásfoglalást, melynek alapján intézkedhetünk a
szabályzatok elfogadásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István elnök: Az elhangzottak alapján javasolja a következőket:
Javasolja, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának megkeresése
az Ásotthalom és Öttömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott
Intézményfenntartó Társulás 2011. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt
szükségessé vált szabályzatok módosítása történjen meg, az alábbiak szerint:
¾ Ásotthalom-Öttömös véleményező szervei augusztus 3l-i, vagy
¾ szeptember 01-i állapotnak megfelelően tárgyalják és véleményezzék, illetve a
szabályzatok elfogadása, szeptember 01-i állapotot megelőzően mely szervek
véleményezésével történhet, mivel a SZMSZ, Házirend, Minőségirányítási
program, és Pedagógiai program
2011. szeptember 01. hatállyal kerül
elfogadásra.
A Bizottság a fenti indítványt 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Fackelmann István bizottsági elnök: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
szabályzatai módosítására
vonatkozó napirendi pont véleményezését a módosítással együtt szavazásra bocsátja.
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A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
50/2011. (VI.27.) 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:
l.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság javasolja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának
megkeresését az Ásotthalom és Öttömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott Intézményfenntartó Társulás 2011. augusztus 31. napjával
történő megszűnése miatt az alábbiak szerint:
¾ Ásotthalom-Öttömös véleményező szervei augusztus 3l-i, vagy
¾ szeptember 01-i állapotnak megfelelően tárgyalják és véleményezzék, illetve a
szabályzatok elfogadása, szeptember 01-i állapotot megelőzően mely szervek
véleményezésével történhet, mivel a SZMSZ, Házirend, Minőségirányítási
program, és Pedagógiai program
2011. szeptember 01. hatállyal kerül
elfogadásra.
3.) A Bizottság a 2.) pontban foglaltakkal együtt javasolja e l f o g a d á s r a az
előterjesztést, és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa
és elfogadja.
4.)

A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2011. június 29
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
IX. napirendi pont
A Pedagógiai Szakszolgálat
módosításának véleményezése

tevékenységének

bővítésére

vonatkozó

megállapodás
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Előadó:

Petró Ferenc polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. A Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása 46/2011. (IV.29.) Tkt. határozatában döntött arról, hogy a
társulás keretében ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok körét 2011. 09. 01. napjától a
gyógytestnevelési feladatokkal tovább bővíti. Kéri az előterjesztés megtárgyalását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István elnök:
A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bővítésére
vonatkozó megállapodás módosításának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
51/2011. (VI.27.) SZOKB határozat
Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bővítésére vonatkozó megállapodás
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. június 29
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
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Egyebek
Fackelmann István bizottsági elnök: Korábban a Képviselő-testületi ülésen felvetődött,
mulasztásban van a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság. Papp Renáta bizottsági tag a
képviselőknek megküldte az önkormányzat hangulati felmérésére irányuló anyagot. A
képviselő-társai közül többen felvették, hogy mikor tárgyalja a Képviselő-testület az
anyagot. A vonatkozó anyag megtárgyalását nem támogatja, mivel az célzott felmérésnek
minősülhet. Nem javasolja a Képviselő-testületi ülésen való megtárgyalását, véleménye
továbbra sem változott. A megfogalmazott kérdések aktualitásukat vesztették, és
értelmetlennek tartja. Javasolja, hogy amennyiben szükséges úgy a Jegyző Úr készítsen
felmérést a fenti kérdéskörben. Egyéni kezdeményezések véleménye szerint nem tartoznak
a bizottságra.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: Nem javasolja a „hangulati kérdőív” kérését. Az
Alapító Okirat tartalmazza, hogy a Hivatalt a Jegyző vezeti. Valóban vannak olyan
Hivatalok, ahol létezik hasonló kérdőív, de azt kizárólag a Jegyző kérheti, és annak
eredményéről is Ő ad tájékoztatást.
Petró Ferenc polgármester: A törvény rögzíti, hogy a Hivatalt a Jegyző Úr vezeti, a feladat
jegyzői hatáskör, a Képviselő-testület nem dönthet róla, annak kezdeményezését a jegyzőre
bízza. A kérdőív tartalmi elemeit a Jegyző Úr állíthatja össze, a felmérés eredményéről Ő
adhat tájékoztatást. Kéri a fentiek tudomásul vételét azzal, hogy amennyiben a Jegyző Úr
szükségesnek ítéli, úgy abban az esetben sor kerülhet az önkormányzati kérdőív
összeállítására.
Fackelmann István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el; a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 13 55 órakor befejezte nyílt ülését.
Kmf.

Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző megbízásából:

Fackelmann István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető
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