
Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület 
Oktatási és Szociális Bizottsága 

55-1/2012 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. január 18-i ülésén. 

Az ülés helye: Városháza ülésterme. 

Jelen vannak: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 

• Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság tagja 

• Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 

• Zádoriné Squor Mária intézményvezető, a bizottság tagja 

• Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja 

 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Kovács Péter alpolgármester, dr.Schindler Andrea címzetes főjegyző, Nagy Erzsébet 
aljegyző, Banyári István képviselő 
 
 
Meghívott vendégek: 
Aranyi Ágota intézményvezető, Véghné Almásy Rozália KESZI intézményvezető, Urbán 
Istvánné Szociális alapellátás ágazatvezető, Vizi Istvánné Család és gyermekjóléti 
ágazatvezető  

 

  
Jegyzőkönyvvezető: Látó Éva  
 

 

 

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 

Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket, az év első bizottsági ülésén. Boldog és sikeres 
Új Évet és jó egészséget kíván a munkához. Megállapítja a határozatképességet, mivel 5fő 
bizottsági tag jelen van. Javaslatot, tesz a napirendre, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 
elfogadtak az alábbiak szerint: 
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NAPIREND: 

I /2.)    Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás 
keretében történő ellátásáról, az éves tapasztalatról 
előadó: KESZI vezetője és Nagy Erzsébet aljegyző 

         

II/3.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések 
pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására 

 előadó: Aranyi Ágota intézményvezető 
 
 

III/5/g.) Javaslat a közoktatási intézmények beiratkozási rendjére 
      előadó: dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
 

Napirend: 
 

I /2.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében 
történő ellátásáról, az éves tapasztalatról 
előadó: KESZI vezetője és Nagy Erzsébet aljegyző 

 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megköszönöm, hogy mind a hárman eljöttek az ülésre. Megkérdezem, hogy van-e 
kiegészíteni való a beszámolóval kapcsolatban. 
 
 
Véghné Almásy Rozália KESZI intézményvezető                                                                                                                                        
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Leírtuk a szakmai beszámolót, de pénzügyi részt azért nem 
tartalmaz, mert most vannak az év végi zárások a közös költség felosztások, pontos adatokat 
esetleg egy későbbi időpontban tudunk adni. Az éves normatívából ugyanúgy ki tudtunk 
jönni, mint az előző évben, tehát nincsen komolyabb baj. Elég jól együtt tudunk működni az 
Alapellátás és a Családsegítő gyermekjóléti vonalon. Izgalommal várjuk a jövőt, mert a 
Szociális ágazat működésével kapcsolatban nem sok mindent látunk előre. Van bentlakásos 
intézményünk is.  Kistérség további működésétől sok minden függ.  
 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem a bizottság tagjait és a megjelenteket. , hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Köszönöm az alapos beszámolót. Ami viszont sajnálatos, hogy Dunavecsén tovább romlottak 
az adatok, úgy a családsegítő és a gyermekjólét vonalán is. A halmozott adatoknál, ha jól 
értem, az-az egy fő, aki ötször fordul a családsegítőhöz az öt főnek, számít, tehát ez a 
halmozott adat.                                                                                                                                                                                                                              
 
Vizi Istvánné Család és gyermekjóléti ágazatvezető 
Valóban nőtt a számadat, de erre az alábbi magyarázatot adom: 

Az elmúlt évben kétszer osztottunk élelmiszer csomagot. A Módszertani Központ 
megköveteli tőlünk, hogy minden egyes csomagkiadást be kell vezetni az ügyfélforgalmi 
naplóba, ezért mutat növekvő tendenciát a Családsegítő Szolgálatnál. A Gyermekjóléti 
Szolgálatnál az állandó iskolai hiányzások miatt nőtt a védelembe vétel. Ez nem csak 
Dunavecsénél, mind a kilenc településnél mutatkozik. 

 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja 
Ebben az évben várható-e élelmiszercsomag osztás? 
 
Vizi Istvánné Család és gyermekjóléti ágazatvezető 

Pályázunk és, ha sikeres lesz a benyújtott pályázat, akkor természetesen igen. 

 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja 
Azt tapasztalom, hogy egyre több azoknak a gyermekeknek a száma, akik reggel éhesen 
jönnek az óvodába. Biztos, hogy iskolaigazgató asszony is alá tudja támasztani. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Magam részéről én is azt a véleményt támogatom, amit az alpolgármester úr mondott, hogy 
erre az intézményre településünkön nagyon-nagy szükség van, mint ahogy a számok is 
mutatják. A kihasználtság inkább nő, mint stagnál, legalapvetőbben a jelzőrendszeres 
segítségnyújtásnál mutatkozik. Amit nagyon fontosnak tartok, 33egyedül álló segítségét 
szolgálja. Az étkeztetés területén a Menza Food Kft. vel elégedettek az emberek? 

Véghné Almásy Rozália KESZI intézményvezető 
Az étkeztetés területén április 1-től lesz módosítás. Jelenleg a 2011. évben meghatározott díjat 
kell megfizetni. Négy település kapja egy szolgáltatótól az ebédet, tehát egységes árat kell 
képezni Újsolt, Dunaegyháza, Apostag, Dunavecse településre vonatkozóan. Március végére 
tudunk adatot, hogy maradunk-e ennél a szolgáltatónál. A jelzőrendszeres segítségnyújtással 
kapcsolatban, egy kicsit bizonytalanok vagyunk a jövőt illetően. Harmadik éve, hogy 
pályázati úton kellet a finanszírozást megigényelni. Egyre szűkebb a keret, sajnos 2012-ben 2 
millió forinttal kevesebbet kapunk erre a szakfeladatra. Nagyon át kell gondolni, hogy honnan 
tudunk kivonni pénzt. Valamikor bizakodóbbak voltunk. 

Kovács Péter alpolgármester úr 
A 2 millió Ft mínusz a kilenc települést érinti? Mennyi készülékre vonatkozik? 

 

Véghné Almásy Rozália KESZI intézményvezető 
145 készülékre van a normatívánk. Van egy közös összeg, mely 550 ezer Ft  ami közös, ezen 
felül pedig készülékenként van meghatározva egy-egy fenntartás. Egy készülékre kb.1. 500 Ft 
van. 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Amennyiben az intézmény nem tudja biztosítani, akkor nem hiszem, hogy a térítést ilyen 
magas összegben meg lehetne határozni. Minden településen van szociális segély keret, vagy 
egyéb megoldást kell kitalálni, de nem szabad megszüntetni. 

 

Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
A gyermekjóléti szolgálat létezése óta mindig halljuk, hogy a pszichológiai szolgálat 
problémát jelent. Annyira kevés a szakember, vagy mi ennek az oka? 

Vizi Istvánné Család és gyermekjóléti ágazatvezető 
Erre nincs keret. Gondozottjaink a helyi iskolában járnak pszichológushoz, tehát ezt a 
megoldást találtuk, mely működik. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van- e valakinek még 
kérdése, hozzászólása, amennyiben nincs én, megköszönöm elsősorban az előterjesztést, 
valamint az intézményvezető és az ágazatvezetők részvételét. A feltett kérdésekre kimerítő 
választ kaptunk. Úgy gondolom, elmondható, hogy nagyon jó az együttműködés az 
intézménnyel. Az elmúlt évben a normatívát nem kellett kiegészíteni. részéről a segítséget 
Megkérem a bizottság tagjait, hogy szavazzuk meg a napirendet. 

 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
1/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében 
történő ellátásról, az éves tapasztalatról 

 

 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a beszámolót megtárgyalta, jónak értékelte és 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. Az intézmény valamennyi dolgozójának 
pedig további jó munkát kíván. 

2./   a határozatról értesülnek:                                                                                                                                         

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
• dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
• Véghné Almásy Rozália KESZI intézményvezető 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Napirend: 
 
II/3.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések 

pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására 
 előadó: Aranyi Ágota intézményvezető 
 

 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Az intézményvezető elkészítette az előterjesztést. Megkérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója? 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Szeretném kérni, hogy februári Kalevala napra illetve Március Idusa ünnepségsorozatra 
javasoljon a bizottság egy keret összeget, melyből gazdálkodhatunk, mielőtt az egész éves 
költségvetés elkészül. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A tervezet tartalmazza azokat a jellemző eseményeket, amelyet a település meg szokott 
ünnepelni. A tavalyi évben is a költségvetés tervezése előtt határoztuk meg a tavaszi 
ünnepségsorozatra a keretet. Az idén lényegesen kevesebb összeget irányzott elő az 
intézményvezető. A Kalevala estre 100 ezer Ft, a Március Idusára pedig 70. 000 Ft. A tavalyi 
évben 310.000 Ft volt a javasolt érték. Magam részéről 200.000 Ft-ot ajánlanék elfogadásra. 
A többi eseményre, a költségvetés elfogadása után egy összegben javasolnánk a 
rendezvényekre az előirányzatot, amennyiben az intézményvezetőnek megfelel. Egy kérésünk 
van a lakosság, a vélhető közönség igényeit kérjük figyelembe venni. Természetesen a 
rendezvények, előadások belépőjegyesek lesznek, a szerint, ahogy meghatároztuk az előző évi 
ülésünkön. 
 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az idén azért is lesz kevesebb a Március Idusára tervezett költség, mert a tavalyi évben 
vendégművészek adtak műsort, az idén pedig a helyi amatőr Színjátszó Kör előadását 
láthatják. 
 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A mai feladatunk az, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár költségtervezetét a rendezvényekre 
vonatkozóan elfogadjuk. Amennyiben az intézményvezető 170. 000 Ft-ban jelölte meg az 
összeget a két előadásra, javaslom elfogadásra bizottság részére. 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztést lezárom. Kérem a bizottságot, 
hogy tegye meg javaslatát a beszámolóval kapcsolatban.  
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
2/2012sz.Okt és Szoc.Biz.határozat 
Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések 

pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására 
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 H a t á r o z a t  

 

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a városi rendezvények, ünnepségek, előkészítésére 
vonatkozó tervet elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé, azzal a kitétellel, hogy a 
Kalevala-est, valamint a „Március Idusa”rendezvény 170.000 Ft lehet maximálisan. A további 
rendezvények költségeinek véglegesítése a városi költségvetés összeállítása után történik, 
mely az intézményvezető kérésére egy összegben, kerül megállapításra. 

2/ A határozatról értesülnek: 

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• Képviselő testület 
• Aranyi Ágota intézményvezető 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Polgármester úr kérésére, tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a Rolling Nyomdával 
kötött két hónapos szerződésünk lejárt a Dunamellék c. folyóiratunkra vonatkozóan. Újabb 
szerződést kell kötni, de előtte legalább három árajánlatot kell kérni különböző Nyomdától.  
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Köszönöm a tájékoztatást. Felkérem dr. Schindler Andrea c. főjegyző asszonyt, hogy az 
intézményvezető által beküldött árajánlatokat a soron következő testületi ülésen az egyéb 
ügyek keretén belül terjessze elő. 
 
 
Napirend: 
 
III/5/g.) Javaslat a közoktatási intézmények beiratkozási rendjére 
      előadó: dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző 
 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Felkérem dr. Schindler Andrea c. főjegyzőt, hogy a határozati javaslatot terjessze elő. 
 
 
dr. Schindler Andrea c. főjegyző 
A határozati javaslat arról szól, hogy a Közoktatási törvény alapján az iskola óvoda 
beiratkozási időpontját 2012. március 5-9. között határozza meg. 
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Az a feladata a bizottságunknak, hogy szavazza meg a napirendet. 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
3/2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
Javaslat a közoktatási intézmények beiratkozási rendjére 

  

 H a t á r o z a t  

 

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a közoktatási intézmények beiratkozási rendjét 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

A határozatról értesülnek:  

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• Képviselő-testület 
• dr. Schindler Andrea c. főjegyző 

 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök asszony megköszöni a munkát, a részvételt, és 
az ülést bezárja.  
  
 
 
 
 
  
 Kmft. 

 
 
 
Matula Jánosné 

képviselő, a bizottság elnöke 
 


