Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2009. június 22-én 0830 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Dr. Sümegi Sándor elnök és 4 bizottsági tag: Rózsa József, Kószó Tamás, Kiss
Sándor, Erdődi Károlyné
Távol maradt:Gyenge Balázs, Tóth Tamás (jelezték távolmaradásukat)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Hadfiné Böjthe
Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella HKTT
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője,
Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh
Attila ÁSOTT-TELSZO Kft. végelszámolója, Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai,
Dombovári Arthurné Családi Napközi Működtetője, Temesvári József lakáshoz jutók
támogatása iránti kérelmező, Kapitány Ferenc lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmező,
Csótiné Ördögh Edit HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ megbízott
Intézmény Vezetője
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Karsai Éva jegyző, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézményének vezetője,
Dombovári Arthurné Családi Napközi Működtetője az 1.) napirendi pont tekintetében
Jegyzőkönyv-vezető: Bodor Krisztina igazgatási ügyintéző
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy az elnök és 4 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
Dr. Sümegi Sándor elnök: A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú)
meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
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1.)

A Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

A Homokháti Integrált Szociális Központ Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Egyebek

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a napirendre tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
31/2009. (V.11.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. június 22-i nyílt ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. június 22-én 0830 órakor nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Homokháti Integrált Szociális Központ Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Egyebek
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
I. napirendi pont
A Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében átadja a szót
Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy a jelenlegi törvénytervezetek alapján hallani lehet
arról, hogy a családi napközi nagyobb támogatásban fog részesülni. Kevés hely van az
óvodákban, viszont az édesanyák hamarabb visszamennének a munkaerőpiacra. Kérdezi a
Családi Napközi Működtetőjét, hogy érződik –e már mindezek hatása, esetleg érkezett –e
már jelzés a családi napközi iránti igények tekintetében, azaz szükségessé válhat –e a
napközit tekintve létszámbővítés?
Dombovári Arthurné működtető: Arról hallott, hogy a normatívát tervezik megemelni.
Ezévi tapasztalat, hogy ezt a 14 fős családi napközit fel tudják tölteni 97-98%-osan. A
törvényi változásokat követően nem tudja mennyi lesz az igény, egyenlőre senkit sem
kellett elutasítaniuk, minden jelentkezőt fogadni tudtak. Minden attól is függ, hogy a
településen mennyi munkalehetőség adódik majd a szülők számára. Jelenleg is vannak
olyan szülők, akik alkalmi munkát vállalnak, és ezidőre elviszik a gyermekeket a családi
napközibe.
Kiss Sándor bizottsági tag: Javasolja az előterjesztés Képviselő-testület általi
megtárgyalását. Ha 2010-től minden gyereket fel kell venni, az azt jelenti, hogy jelen
feltételek mellet ezt nem lehet kivitelezni. Az óvoda négy csoporttal működik, és úgy
gondolja, hogy a napközi is telt házzal üzemel. Kérdezi, hogy esetleg lehet –e bővíteni a
családi napközit!
Dombovári Arthurné működtető: Elmondja, hogy a napközi az 1-14 éves korosztályt
fogadja. Lehet, hogy délelőtt egy kisebb gyermek látogatja a napközit, délután pedig pl.:
egy 14 éves gyerek jön helyette. Még 3-4 fő felvételére van lehetőség, illetve ha szükséges,
az épület adottságából adódóan bővítésre van lehetőség. A térítési díjak a környező
településekhez viszonyítva alacsony, ezen csökkenteni biztosan nem tudnak. A tényleges
jelenlét számít bele a létszámba. A normatívát akkor igényelnek egy gyerek után, ha
legalább naponta a 4 órát letöltötte a napköziben.
Erdődi Károlyné bizottsági tag: Elmondja, hogy az iskolai tanulói létszám is egyre
kevesebb, így termek, helyiségek is szabadulnak fel. Szükség esetén az Önkormányzat is ki
tud alakítani családi napközit, térítésmentesen.
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Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy az óvodai létszámokra az Önkormányzat
megkapta az Oktatási Hivataltól az engedélyt, de nagyon nehezen. Gyermeklétszámra
pontosan annyi gyermekre kapott az Önkormányzat engedélyt, amennyi az induló létszám.
Ez azt jelenti, ha egy család a településre költözik, és még a nyáron kéri a gyermekének
óvodai felvételét, akkor ez már problémát fog okozni, és újra igényelni kell az engedélyt.
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy nagymértékben ellenőrzik az állami fenntartású
óvodákat, több esetben bírságolásra kerül sor. Nagyon komoly változások vannak ebben a
tekintetben. Kétséges, ha egy felvételi rendszer ennyire szigorú, akkor hogyan lehet
megfelelni annak, hogy az óvodák 2 éves kortól fogadják a gyermekeket. Várja a
jogszabályváltozásokat. Véleménye szerint át kell gondolnia a Képviselő-testületnek azt,
hogy esetlegesen bevezetésre kerüljön –e egy vegyes, bölcsödés-óvodás csoport.
Mindennek azonban hely és személyi igény vonzata van.
Kószó Tamás bizottsági tag: Örül a családi napközi működésének, a beszámoló
Képviselő-testület által történő megtárgyalását javasolja.
Dombovári Arthurné működtető: Kérdezi, hogy Erdődi Károlyné bizottsági tag felvetése
alapján számíthatnak arra, hogy az iskolában ingyenes családi napközi jön létre?
Dr. Karsai Éva jegyző: Most biztosan nem, szeptembertől 4 óvodai csoport fog indulni.
Leghamarabb is csak jövő szeptembertől jöhetne szóba.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
32/2009. (VI.22.) SZISB határozat
Tárgy: A Családi Napközi működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 , hogy azt a Képviselő-testület 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. június 24.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
II. napirendi pont
A Homokháti Integrált Szociális Központ Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés aprólékosan
kidolgozott. Az új előírásokat, változások átvezetését tartalmazza.
Kása Gabriella Tagintézmény vezető: Elmondja, hogy a Tagintézmény nagy
költségvetéssel működik, és a Tagintézmény adja a legtöbb feladatot a Társulásnak. Az
elszámolási ügyek Zákányszéken zajlanak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Homokháti Integrált Szociális Központ Alapító
Okirata módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
33/2009. (VI.22.) SZISB határozat
Tárgy: A Homokháti Integrált Szociális Központ Alapító Okirata módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 , hogy azt a Képviselő-testület 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. június 24.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
III. napirendi pont
Lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a kérelmezők
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a napirendi pont nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra. A
napirend előadójának távollétében ismerteti az írásbeli előterjesztést. Elmondja, hogy két
kérelem érkezett, Jegyző Nővel látogatást tettek mindkét családnál, és megállapítást nyert,
hogy mindkét kérelmező megfelel a jogosultsági feltételeknek, így a határozati javaslat
elfogadását javasolja, melynek értelmében mindkét kérelmező 100.000,- Ft támogatásban
részesül.
Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat
költségvetésében erre a célra elkülönített összegből második félévre 300.000,- Ft marad,
érkezhetnek még kérelmek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek
elbírálásának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
34/2009. (VI.22.) SZISB határozat
Tárgy: Lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 , hogy azt a Képviselő-testület 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.
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Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
IV. napirendi pont
Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében felkéri Dr.
Karsai Éva jegyzőt, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy több szempontból felmerült a helyi építési
szabályzat módosítása. Ennek égetően fontos aktualitása a két Közösségi tér tekintetében
van. A két Közösségi tér tervrajza alapján elkészítendő és megépítendő építmények a 3%os beépítési határt meghaladnák. Ezért arra a következtetésre jutott Polgármester Úr, hogy
a helyi építési szabályzat módosítását megrendelné Balogh Tünde Tervező Asszonytól.
Egyeztetések történtek ez ügyben. Egyenlőre csak a főbb pontok, irányvonalak kerültek
meghatározásra. Azért is kéri, hogy minden bizottság tárgyalja meg ezt a napirendi pontot,
mert jöhetnek még ötletek, elképzelések, javaslatok, így azt még időben lehetne jelezni
Tervező Asszonynak. Mindezek alapján jövő tavasszal már olyan építési szabályzata lenne
az Önkormányzatnak, mely a jogszabályi kereteknek is megfelelne, és a helyi ügyeket,
sajátosságokat is figyelembe venné. Az előterjesztés továbbításra került Maroster
Emíliához, az I. fokú építésügyi hatóság munkatársához, folyamatosan egyeztetések
folynak Tervező Asszonnyal. Hét pontban foglalták össze azokat a módosításokat, amelyek
ténylegesen átvezetésre kerülnek. Elmondja, hogy Tervező Asszonnyal történt
egyeztetésen Ő személyesen nem vett részt, de tudomása van arról, hogy Tervező Asszony
kérte, hogy a térképet meg kellene vásárolni, melynek ára: 685.000,- Ft + ÁFA. Bérleti díj
formájában lehetne megvásárolni, és két részletben lehetne ennek kifizetését jövő évre is
átütemezni. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat Polgármester Úr már megkezdte. Az
árajánlatot megküldte Tervező Asszony: 2.260.000,- Ft + ÁFA-t takar. A költségvetési
rendeletben külön soron kerül beállításra a fentiek alapján történő kifizetés. Mindez
tetemes összeg, egyenlőre sem az ÖNHIKI-ről, sem a Működésképtelen Önkormányzatok
Támogatásáról nem tud információval szolgálni. Elmondja, hogy mellékelte az
előterjesztéshez a tervezett ütemezést is, mely szoros ütemezés, tekintve az egyéb
véleményező fórumokat.
Kiss Sándor bizottsági tag: Elmondja, hogy Ő részt vett a fentiekben említett
egyeztetésen, mely sok dolgot felvet, melyen változtatni kell. Ez a módosítás most
tartalmazza a szükséges, főbb szempontokat. Úgy véli, akkor célszerű végleges döntést
hozni, ha a kérdés több oldalról megvizsgálásra került, hogy ne utólag derüljenek ki
hiányosságok.
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Dr. Karsai Éva jegyző: A közbeszerzési eljárást úgy lehet majd kiírni, hogy a befejezése
az építési beruházásnak át kell tolódnia 2010. tavaszára. A használatbavételig teljesíteni
kellett a mostmár 40%-os intézményi struktúrát. Addig nem fog az Önkormányzat
használatba vételi engedélyt kapni, amíg a jogszabályi változás átvezetésre nem kerül.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a későbbiekben az orvosi rendelő
felújítása befolyásolja –e az építési szabályzatot?
Dr. Karsai Éva jegyző: Ennek a kérdésnek utána fog járni, és tájékoztatni fogja a Tisztelt
Bizottságot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Településfejlesztési döntések véleményezését
szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
35/2009. (VI.22.) SZISB határozat
Tárgy: Településfejlesztési döntések véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 , hogy azt a Képviselő-testület 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. június 24.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
V. napirendi pont
Egyebek
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Kása Gabriella Tagintézmény vezető: Az Egyebek napirendi pont keretében elmondja,
hogy nem látja, hogy az Esélyegyenlőségi Programot a Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottság tárgyalná. Véleménye szerint tekintettel arra, hogy az Esélyegyenlőségi
Programnak van szociális területet érintő része, célszerű lenne, ha nem csak az Oktatási,
Művelődési és Egészségügyi Bizottság tárgyalná azt.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az Esélyegyenlőségi Programot az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság tárgyalta meg, és fogadta el. A Szociális Koncepció is tartalmaz
oktatásra vonatkozó részeket is, mégsem tárgyalja meg az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság.
Kása Gabriella Tagintézmény vezető: A Szociális Intézményre vonatkozó
szolgáltatásokat, azok elérésére vonatkozó esélyegyenlőséget, az esetleges változásokat
célszerű lenne az Esélyegyenlőségi Programba beépíteni.
Dr. Karsai Éva jegyző: Kéri a határozati melléklet ilyen irányú kiegészítését
Tagintézmény vezető Asszonytól, továbbá tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottságok az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján- véleményeznek bizonyos
ügyeket, a Képviselő-testület mindent tárgyal.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 2009. június 22én 920 órakor befejezte.

Kmf.
Dr. Sümegi Sándor
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Bodor Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

