Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága 2009. január 19-én 1400 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van: Tóth István bizottsági elnök és 3 fő bizottsági tag: Kószó Tamás, Kiss Sándor,
Dr. Pályi Ákosné,
Távol maradt: Balogh Sándor, Németh Attiláné
távolmaradásukat)

és Pőcze Levente

(jelezték

Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Dr.
Papp László adóügyi ügyintéző, Ásotthalom Község Képviselő-testületének és bizottságainak
tagjai, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft ügyvezetője, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáni 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
Tagingtézmény vezetője, Dr. Herczeg István háziorvos, Dr. Herczegné Jagosits Emese
gyógyszertári vezető, Dr Jorge Delgado Ulloa háziorvos, Dr. Schemmel Ágnes háziorvos, Dr.
Pályi Ákos fogszakorvos.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Dr. Papp László adóügyi ügyintéző, Dr.
Herczegné Jagosits Emese Heniter Gyógyszertár vezető, Dr. Pályi Ákos fogszakorvos
Jegyzőkönyv-vezető: Péter Ágota hatósági ügyintéző
Tóth István elnök: köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság nyílt ülését. Megállapítja, hogy 4 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1.) Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkatervének
megállapítása
Előadó: Tóth István bizottsági elnök
2.) Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató
megvitatásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.) A gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolába történő
tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról szóló
rendelet véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Egyebek

Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a napirendre
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
1/2009. (I.19.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2009. január 19-i ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak
szerint dönt:
I. Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2009. január 19-én 1400 órakor ülést
tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkatervének
megállapítása
Előadó: Tóth István bizottsági elnök
2.) Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató
megvitatásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolába történő
tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról szóló
rendelet véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Egyebek

2

Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

I. napirendi pont
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkatervének
megállapítása
Előadó: Tóth István bizottsági elnök
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: Felkéri a bizottsági tagokat, ha kérdésük, véleményük van,
meg.

tegyék

Kiss Sándor bizottsági tag: A Bizottság 2009. évi munkaterve a Képviselő-testület
munkatervével összhangban készült el, elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth István bizottsági elnök: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2008. évi
munkatervének elfogadását szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
2/2008. (I.21.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkatervének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzat 10.§-a és 31.§ (2) bekezdése
alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint megállapítja a 2009. évi munkatervét.
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A munkatervet kapják:
1. Az SZMSZ (10) § (2) és (4) bekezdése szerintiek
2. Irattár
II. Napirendi pont
Ásotthalmi lakosok egészségügyi
megvitatásának véleményezése

állapotának

felméréséről

szóló

tájékoztató

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Megköszöni a munkát, a tájékoztató elkészítését. Dr. Schemmel
Ágnes házi gyermekorvos, Dr. Jorge Delgado Ulloa és Dr. Herczeg István háziorvosok
jelezték, hogy egyéb elfoglaltságukra való tekintettel nem tudnak a bizottsági ülésen részt
venni. A tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. Az egészségügyben szinte naponta hallani
és látni lehet különböző problémákat, amelyek nagyrészét életmódunk, és a genetika
befolyásol. Sok a beteg ember. Az egészségügy helyzete országos szinten is ismert, lesújtóak
a statisztikai adatok. Véleménye szerint olyan átfogó egészségügyi programra lenne
szükség, amely országos szinten megváltoztatná az egészségügy helyzetét.
Dr. Herczegné Jagosits Emese gyógyszertár vezető 1415 órakor megérkezik a bizottság
ülésére.
Kiss Sándor bizottsági tag: A statisztikai számadatok mutatják, hogy vannak olyan
betegség típusok, amelyek növekvő tendenciát mutatnak. Az Ásotthalmi lakosok
egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadásra
javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: Az Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről
szóló tájékoztató megvitatásának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
3/2008. (I.19.) OMEB határozat
Tárgy: Az Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató
megvitatásának véleményezése
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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.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. január 21.
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
A gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester:
A lakosok nem jeleztek panaszt a háziorvosi, házi
gyermekorvosi
ellátással
és a gyógyszerellátással kapcsolatban. Azonban a
gyógyszerellátás kapcsán előfordult, hogy később vissza kellett menni a hiányzó
gyógyszerért. Sajnálatos módon előfordul, hogy a kisebb jövedelemmel rendelkezők nem
tudnak minden receptet kiváltani, ezért saját maguk eldöntik, hogy melyik gyógyszerre van
leginkább szükségük.
Kiss Sándor bizottsági tag:
kapcsolatban.

Kérdése, hogy

volt-e panasz

a

gyógyszerellátással

Tóth István bizottság elnök: véleménye szerint mindenki saját maga is tehet egészségi
állapotának alakulásáról. A gyógyszerrendeléssel összefüggésben elmondja, hogy szoros a
gyógyítás és a gyógyszerrendelés közötti összefüggés. Továbbá vannak olyan „járványszerű”
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megbetegedések, amelyek esetében lehet feltételezni, hogy mely gyógyszerkészletre lehet
nagyobb kereslet.
Kószó Tamás bizottsági tag:
előfordult, hogy több gyógyszer recept közül egy-két
gyógyszer hiányzik, ebből következően lehet választani az utánrendeléses módszer vagy
másik gyógyszertár között.
Egy esetben tapasztalta, hogy a hiányzó gyógyszer
a
mórahalmi gyógyszertárban volt készleten.
Dr. Herczegné Jagosits Emese gyógyszertár vezető: a külföldi tőke és a politikai helyzet
országos szinten és
ebből adódóan helyileg is befolyásolja a gyógyszerrendelések
mértékét. Valóban vannak olyan gyógyszerek, amelyekből nincs raktárkészlet, így nem
tudják azonnal a beteg rendelkezésére bocsátani. Ennek oka többnyire pénzügyi, mert
vannak olyan gyógyszer készítmények, amelyek több ezer forintba, illetve több százezer
forintba is kerülhetnek. Megemlíti, hogy
a hiányzó gyógyszereket utánrendeléssel
„túrajártat” függvényében pótolják.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István
bizottsági elnök: A gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
4/2008. (I.19.) OMEB határozat
Tárgy: A gyógyszerellátás helyzetéről 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: 2008. január 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
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Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

V. napirendi pont
Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolába történő tanulói
felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról szóló rendelet
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Tóth István elnök:
előterjesztést.

felkéri a napirend előadóját,

ha óhajtja egészítse ki az írásbeli

Dr. Karsai Éva jegyző:
ismerteti a kiadott előterjesztést. Elmondja továbbá, hogy a
rendelet-tervezet a központi jogszabályváltozás figyelembe vételével került elkészítésre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő
általános iskolába történő tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet
megállapításáról szóló rendelet véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal,
nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

5/2009. (I. 19.) OMEB határozat
Tárgy: Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolába
történő tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
szóló rendelet véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság (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
t a r t j a arra, hogy azt a Képviselőtestület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. január 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értestül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

VI. Egyebek
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja költségvetés tervezésének, elfogadásának menetét.
Elmondja, hogy 2009. január 28-án lesz egy ún. kerekasztal egyeztető tárgyalás, melyen
a
költségvetési
egyeztetés történik, részt vehetnek
a képviselők, bizottságok,
intézményvezetők is.
A közcélú foglalkoztatás kapcsán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy közfoglalkoztatási tervet
kell készíteni, amely - jogszabályváltozás következtében - érinti a költségvetésünket is,
mert az önkormányzatra eső pénzügyi önrészt be kell építeni a költségvetésbe. Itt merült
fel néhány kérdés az étkezési utalvány, illetve a természetben nyújtott étkezés havi
mértékével, adhatóságával kapcsolatban.
A közalkalmazottaknál, illetve a Munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak esetében az étkezési utalvány adható, de
a jogszabály szerint nem kötelező, illetve nem határozza meg annak mértékét. Eddig
mindkét foglalkoztatási módban egységesen 4 e Ft értékű étkezési utalványt kaptak a
dolgozók.
Önkormányzatunk nehéz pénzügyi helyzete, az intézményi átszervezések, a
szociális
ellátórendszer átkerülése a kistérségi többcélú társuláshoz, valamint a
közfoglalkoztatás kapcsán kérdésként merülhet fel, hogy foglalkoztatási jogviszonyonként
eltérő mértékű étkezési utalvány legyen megállapítva.
Jogszabályszerű lesz-e, ha a
közalkalmazottak kapnak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók pedig már nem
kapnak étkezési utalványt. Esetleg lehetőség van-e pl. oktatási - szociális intézménynél
dolgozók esetében eltérő mértékű étkezési utalvány megállapítására?
A közcélú foglalkoztatás ezen kérdéskörének értelmezése kapcsán állásfoglalást kértem a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium miniszter asszonyától, a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal főigazgatójától.
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A decemberi képviselői felvetéshez kapcsolódóan elmondja, hogy 2.911 e Ft a Hivatali
megtakarítás bérekből, illetve helyettesítésekből adódott, illetve február l-től nem lenne
betöltve egy köztisztviselői álláshely. Javasolni fogja a Képviselőtestületnek, hogy a
köztisztviselők kapjanak további 5 %-os illetménykiegészítést. Kéri a Képviselőket, hogy a
költségvetési egyeztető megbeszélésig fontolják meg a 15 %-os illetménykiegészítés
lehetőségét.
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 2009. február 05-én 16.00 órakor a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében egyeztető fórumra kerül sor, melyre hivatalosak a
lakosok,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bizottságai, az
intézményvezetők, Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony, valamint Nógrádi
Zoltán Mórahalom Város polgármestere, országgyűlési képviselő, valamint Kószó Anita a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője, valamint az Öttömös Község Polgármestere is.
Tóth István bizottság elnöke megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el, az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 1430 órakor befejezte ülését.

Kmf.

Tóth István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsági elnök

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető
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III. napirendi pont
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: A napirendi pontot kiegészíti azzal, hogy decemberben a Képviselőtestület elfogadta a Művelődési Ház új Alapító Okiratát, melynek legfontosabb érve az volt,
hogy az Ifjúsági Ház kivált az intézményi struktúrából.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző átfordító kulcs segítségével a 2008. január 1től alkalmazandó TEÁOR számokat átfordította és a decemberi Alapító Okiratban már ez
szerepel. Akkor még nem álltak rendelkezésre a szakrend szerinti besorolások, ezért ez az
előterjesztés és a határozati javaslat az új Alapító Okirat 3. pontjára vonatkozik, és kizárólag
az államháztartási szakágazati rend szerinti besorolások kerülnének felvételre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
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Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
4/2008. (I.21.) OMEB határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának
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.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. január 23.
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
Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
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Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy az Alapító Okirat módosításának oka szintén a
szakrend szerinti megnevezések módosulása.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezését
szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

5/2008. (I.21.) OMEB határozat
Tárgy: : Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának

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.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel
Határidő: 2008. január 23.
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
Esélyegyenlőségi program elfogadásának véleményezése
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat megkapta a Minisztérium által
jóváhagyott esélyegyenlőségi programot, melyet a Bizottságnak, és a Képviselő-testületnek is
el kell fogadnia. Ezt a programot kötelező elkészítenie minden településnek, és kötelező még
az egész településre vonatkozóan is elkészíteni az esélyegyenlőségi programot. Ha nem
készül ilyen esélyegyenlőségi program, ez a továbbiakban az EU-os források pályázatánál
kizáró tényező lehet. A jelenlegi esélyegyenlőségi program Ásotthalom és Öttömös iskoláira,
óvodáira vonatkozik. Az Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok
infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázat második fordulójára már a települési
esélyegyenlőségi programnak is el kell készülnie.
A jelenlegi esélyegyenlőségi programot szakemberek készítették, a Minisztérium jelölte ki a
szakértőt.
Kiss Sándor bizottsági tag: az ásotthalmi óvodai létszám taglalásánál az esélyegyenlőségi
program tartalmazza, hogy az óvoda 90 fő befogadására alkalmas, jelenleg 82 gyermek jár
óvodába, de 7 gyermeket el kellett utasítani helyhiány miatt. Tájékoztatást kér az
óvodavezetőtől.
Fodorné Király Aranka óvodavezető: Elmondja, hogy a 82 fő az október 1-i statisztikai
létszám. Ebbe a létszámba nem lehet beleszámolni azt a gyermeket, aki nem töltötte be a 3.
életévét. Van egy gyermek aki nem szobatiszta, őt sem lehet beleszámolni a statisztikába. Van
két sajátos nevelési igényű gyermek is. Időközben volt változás a létszámban, 2 gyereket
kivettek az óvodából, és voltak akiket nem hoztak. Jelenleg 83+2 sajátos nevelési igényű
gyermek jár óvodába.
Kiss Sándor bizottsági tag: Köszöni a tájékoztatást. Észrevételezi, hogy az esélyegyenlőségi
programban szerepel, hogy a helyi középiskolával nem alakult ki a településnek partneri
kapcsolata. Véleménye szerint a középiskola folyamatosan próbál partneri kapcsolatot
kiépíteni. Az előfordul, hogy az általános iskolából kevesebb tanuló megy oda, valószínűleg a
szakma iránt kisebb az érdeklődés.
Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő: Véleménye szerint negatív hangzású, hogy 7 fő
halmozottan hátrányos helyzetű óvodás korú gyermek nem részesül óvodai ellátásban.
Elmondja, hogy ennek oka lehet, hogy a szülő nem kéri az ellátást, vagy a család elköltözik.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az esélyegyenlőségi programnak a
gyengeségeket is tartalmaznia kell. A pályázatoknál indokolni kell a pályázat benyújtásának
szükségét. Az esélyegyenlőségi program célja, hogy a pályázat nyerjen.
A felzárkózásnak és az esélyegyenlőségnek a megteremtéséről van szó.
Dr. Karsai Éva jegyző: Megjegyzi, hogy az esélyegyenlőségi program 4. oldalán az
ásotthalmi és az öttömösi Képviselő-testület határozatszámának helye ki van pontozva.
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 96/2007(VI.27.) KT határozattal,
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 92/2007(VI.27.) KT határozattal
fogadta el az Intézményfenntartó Társulás létrehozását.
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Az esélyegyenlőségi program a 7. oldalon rendszeres gyermekvédelmi támogatást említ 208
gyermekre vonatkozóan. Azonban 2006. január 1-én ez az ellátási forma hatályon kívül
helyeződött. Azóta van rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetve az Önkormányzatnál
a bizottság határkörébe utalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Javasolja a hatályon kívül
helyezett támogatás kijavítását.
A 7. oldalon az óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekek %-os arányának helye szintén ki
van pontozva. Ezt pótolni kell.
Megjegyzi, hogy a 8. oldalon az szerepel, hogy bölcsődei ellátás, családi napközi, házi
gyermek felügyelet, családok átmeneti otthona nincs a településeken. Azonban Ásotthalmon
működik családi napközi, melyet a mellékletek is írnak.
A 9. oldalon az esélyegyenlőségi program úgy írja az óvodai nevelést, mintha az Öttömösi
Óvoda az Ásotthalmi Óvoda tagintézménye lenne. Az Intézményfenntartó Társulásnak 4
tagintézménye van: az Ásotthalmi Általános Iskola, az Öttömösi Általános Iskola, az
Ásotthalmi Óvoda és az Öttömösi Óvoda. Mind a 4 tagintézmény azonos jogkörrel
rendelkezik, tehát a programban pontatlan a megfogalmazás.
Kiss Sándor bizottsági tag: A 9. oldalon a program szerint az ásotthalmi tagóvoda 90 fő
befogadására alkalmas, a települési igényt ki tudja elégíteni, de akkor nincs értelme a
pályázatnak.
Dr. Karsai Éva jegyző: Ezt az elírást is szükséges javítani.
Kiss Sándor bizottsági tag: Véleménye szerint nem egyértelmű a programban, hogy van –e
szegregált formában történő nevelés az általános iskolában.
Fodorné Király Aranka óvodavezető: Az esélyegyenlőségi programban szerepel, hogy az
öttömösi óvoda játszóudvara felújításra szorul. Kéri, hogy az ásotthalmi óvoda játszóudvarára
vonatkozó felújítás is kerüljön bele a programba.
Petró Ferenc polgármester: Kéri, hogy a Képviselő-testület elé egy végleges, egyeztetett,
javított változat kerüljön.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Kószó Tamás bizottsági tag: az Esélyegyenlőségi program elfogadásának véleményezését
szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
6/2008. (I.21.) OMEB határozat
Tárgy: Esélyegyenlőségi program elfogadásának véleményezése
Határozat
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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: 2008. január 23.
Felelős: Tóth István elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tóth István elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VI. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Intézményfenntartó Társulás közötti
finanszírozási megállapodás jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: felkéri a napirend előadóját, Petró Ferenc polgármestert,
ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: A Többcélú Társulásba be kellett az Önkormányzatnak lépnie
finanszírozási szempontból.
Balogh Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy melyek a többcélú feladatok
Petró Ferenc polgármester: Szociális ügyben közös munka folyik Gyermekjóléti Szolgálattal,
Támogató Szolgálattal, közös a munka a közösségi ellátásban, a közoktatás területén a
szakellátásban.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az
Intézményfenntartó Társulás közötti finanszírozási megállapodás jóváhagyásának
véleményezését szavazásra bocsátja.
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Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

7/2008. (I.21.) OMEB határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Intézményfenntartó Társulás közötti
finanszírozási megállapodás jóváhagyásának 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: 2008. január 23.
Felelős: Tóth István elnök
A határozatról értesülnek:
1)
2)
3)
4)

Tóth István elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VII. napirendi pont
Alapfokú nevelési-oktatási intézménye és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése
elnevezésű pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodás jóváhagyásának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
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Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés 99%-ban készen van, a pályázati
kiírásban szereplő mértéket be tudtuk állítani. Szűkös mértékről van szó. Nehezen tudja majd
az Önkormányzat a bővítést megcsinálni, mert Bruttó 50.600.000 Ft-ot lehet a bővítésre
fordítani. A Sportudvar kialakítása normatív szinten van megállapítva, ez gyerekenként
60.000 Ft. Esetleg itt lehet bizonyos szinten átcsoportosítani. Az óvoda-iskola
udvarfelújítására eredetileg 5 millió Ft-ot terveztek. Az előkészítés költségei, és a
projektmenedzsment költségei is meg voltak határozva. A támogatás mértéke 95%.
81.363.700 Ft-ot tud az Önkormányzat igényelni. Az önerő 4.282.000 Ft. Ehhez hozzájönnek
még az előkészítés és a porjektmenedzsment költségei. Ezt nem kell a Képviselő-testületnek
összegszerűen elfogadni, hanem a Konzorciumi Megállapodást kell elkészíteni, és ebből
Öttömös 11.000.000 Ft-ot igényel a Sportudvar és az iskolaudvar felújítására. A pályázatban
előnyt jelent, ha van legalább egy konzorciumi partner.

Dr. Karsai Éva jegyző: Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja
az alábbiak szerint módosuljon:
„ 1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy Öttömös Község Önkormányzatával,
mint Konzorciumi partnerrel együtt p á l y á z a t o t k í v á n b e n y ú j t a n i a
Dél-alföldi Operatív Program VÁTI Kht. által kiírt DAOP-2007-4.2.1/2F
kódszámú Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok
infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázatra.”
A módosítás oka, hogy a DAOP által kiírt pályázatnak ez az elnevezése és az általunk
beadandó pályázatnak mi fogjuk adni azt a címet, hogy 21. század óvodája, iskolája.
Első lépés a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadása.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt
megvalósítására elnevezésű, okmány akkor kerül aláírásra, ha az első körön nyert a pályázat
és támogatásban részesült az Önkormányzat. Ez az okmány azért került a Bizottság, illetve
kerül a Képviselő-testület elé áttekintésre, mert az Együttműködési Megállapodás, amelyet a
Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, 5. pontjában utal arra, hogy ennek az okmánynak az
ismeretében fogadja el a Képviselő-testület az Együttműködést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag: a határozati javaslat módosítására vonatkozóan Dr. Karsai Éva
jegyző módosító javaslatát szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a módosító javaslatot elfogadta.
8/2008. (I.21.) OMEB határozat
Tárgy: Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának
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fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodás jóváhagyásának
véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az
alábbiak szerint dönt:
A Bizottság az alábbiakat javasolja:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja az
alábbiak szerint módosuljon:
„ 1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy Öttömös Község Önkormányzatával,
mint Konzorciumi partnerrel együtt p á l y á z a t o t k í v á n b e n y ú j t a n i a
Dél-alföldi Operatív Program VÁTI Kht. által kiírt DAOP-2007-4.2.1/2F
kódszámú Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok
infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázatra.”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a , és
elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2008. január 23.
Felelős: Tóth István elnök
A határozatról értesülnek:
1)
2)
3)
4)

Tóth István elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár
.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezése
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Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Esélyegyenlőségi program elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Intézményfenntartó Társulás közötti
finanszírozási megállapodás jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának
fejlesztése
elnevezésű pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodás
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
8.) Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkatervének
megállapítása
Előadó: Tóth István elnök
.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Esélyegyenlőségi program elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Intézményfenntartó Társulás közötti
finanszírozási megállapodás jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának
fejlesztése
elnevezésű pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodás
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
8.) Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkatervének
megállapítása
Előadó: Tóth István elnök
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