EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. NOVEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

24/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014.
november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Karácsonyi Vásár támogatása
57/2014.(XI.17.) sz. határozat
2./ Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szülői Munkaközösségének
támogatási kérelme
58/2014.(XI.17.) sz. határozat
3./ Boltnyitás lehetősége Félhalomnál
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Gál-Szalai Erika bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Megkérdezi,
hogy van-e plusz napirendre vonatkozó javaslata?
Soltész Gábor bizottsági tag:
Javasolja, hogy tárgyalják meg a boltnyitás lehetőségét Félhalomnál.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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Napirend tárgyalása:
1./ Karácsonyi Vásár támogatása
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Az Idősek Karácsonya rendezvényre az asztaldíszeket mindig a Gyermekjóléti Szolgálat
készíti el, és ehhez némi anyagköltség szükséges. Szeretné, ha erre fordítana a bizottság
20.000 Ft-ot, és azt az összeget, ami a díszekre már nem kell, azt felhasználhatná a
Karácsonyi Vásár eszközeire a Gyermekjóléti Szolgálat.
Kéri, hogy aki egyetért a 20.000 Ft átadásával, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 57/2014.(XI.17.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság úgy határozott, hogy 20.000 Ft-ot biztosít a Karácsonyi Vásár
támogatására a 2014. évi költségvetésben elkülönített önkormányzati
segélykeret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Érkezett egy kérelem a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda szülői
munkaközösségétől. Mikulás csomag vásárlásához kérnek támogatást. Javasolja, hogy a
kérelmet vegye napirendre a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot.
2./ Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szülői Munkaközösségének
támogatási kérelme
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ismerteti a szülő munkaközösség által beadott kérelmet. Ezzel az összeggel az alsó tagozatos
gyerekeket támogatnák.
Kéri, hogy aki egyetért a kérelem támogatásával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 58/2014.(XI.17.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság úgy határozott, hogy 21.800 Ft támogatást biztosít a Móra Ferenc
Katolikus Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatos iskolás gyermekek részére
történő Mikulás csomag vásárlásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3./ Boltnyitás lehetősége Félhalomnál
Soltész Gábor bizottsági tag:
Félhalomnál nincs nyitva egy bolt sem. A választást megelőzően voltak kinn Félhalomnál, és
több lakosnak sem tetszik az, hogy 1 kg kenyérért el kell menniük ide-oda. Beszélt az Áfész
elnökével, Király Józseffel, hogy meg lehetne-e ezt a tendert úgy oldani, hogy a „kecske is jól
lakjon és a káposzta is megmaradjon”. Konkrétan arra gondolt, hogy az Áfész mutat
hajlandóságot arra, hogy ezt az üzletet kinyissa, és a közfoglalkoztatottak között van olyan,
akinek van boltvezetői végzettsége, és akkor lehetne egy ilyen munkaerő közvetítés.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez így elég necces. Ezt körül kell járni.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Beszélt az Alpolgármester, aki azt mondta, hogy bizottsági ülésen ezt terjesszék elő, hogy mi
a véleményük erről és akkor a testületi ülésre be lehetne vinni.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Szerinte a bizottság a lehetőségekhez képest támogassa.
Bóta Barbara aljegyző:
Abban tudnának segíteni az ÁFÉSZ-nak, hogy ő maga írjon pályázatot, mert rengeteg
pályázat van a Munkaügyi Központ felé, amivel tudna embereket foglalkoztatni. Így akkor
tudna foglalkoztatni is és a pályázati támogatást is le tudná hívni. Tehát segítenének a
pályázat írásban és az elszámolásban.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Az ÁFÉSZ-nak úgy lenne ez rentábilis, ha nincs munkabér és járulék, mert akkora forgalom
nincs, viszont 200 embernek nagy gond, amikor fél 5-kor eszébe jut, hogy nincs otthon 1 kg
cukor, mert kell, és akkor rohan valahova. Ennek kellene utána nézni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ezt támogatja, nagyon jó ötlet. Megkéri Bóta Barbara aljegyzőt, hogy ennek a lehetőségnek
járjon utána és vegye fel a kapcsolatot Király Józseffel, az ÁFÉSZ elnökével.
Lenne még egy téma. A Bursa Hungaria ösztöndíjon felbuzdulva nagyon sok gazdag
önkormányzat szokott általános iskolás gyerekeket támogatni, valamiféle ösztöndíj jelleggel.
Mi lenne, ha a felső tagozatos, Egyekre járó tanulóknak ki találnának valamilyen ösztöndíjat,
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akár az önkormányzat költségvetéséből, akár a Szociális Bizottság költségvetéséből, hogy ha
olyan tanulmányi eredményt ér el és olyan szociális háttere van a gyereknek, akkor minimális
összeggel támogatnák. Illetve beszélgetett Bódi István igazgatóhelyettessel az iskola részéről,
hogy mi lenne, ha a másik támogatója az iskola lenne ennek a körnek. Ha ők adnak 3.000 Ftot, akkor az iskola is adjon mellé 3.000 Ft-ot. Az iskola utána jár, hogy a költségvetésében
milyen lehetőség van. Vannak önkormányzatok, ahol már 4 egésztől adnak ilyen
tehetséggondozásnak szánt szociális alapon lévő ösztöndíjat, de itt fel kellene emelni teljesen
4,9-5 átalagig és csak felső tagozatra kiterjeszteni. Ennek a jogi hátterét jó lenne, ha Bóta
Barbara aljegyző meg tudná vizsgálni.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez egyszerű, mert az önkormányzat saját rendeletében bármilyen támogatást, saját
költségvetése terhére megállapíthat. Igazából csak azon kell elgondolkodni, hogy milyen
feltételek mellett akarja ezt megállapítani.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Azt mondja, hogy ne csak a Szociális Bizottság, hanem az Oktatási Bizottság is.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy is lehet. Lassan a koncepció készítésénél tartanak, és gondolni kellene arra, hogy erre
plusz forrást kellene elkülöníteni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ebbe maximum 1-2 gyerek eshet bele. Most ha megnézik a felső tagozatot, hogy ki az, aki 5ös tanuló és olyan hátrányos helyzetű per pillanat, 1 gyerek jutna eszébe. Senki más nem
kaphatna, mert nincs olyan jó tanuló gyerek, aki kitűnő.
Megnézett több rendeletet is az önkormányzatoknál. Azt hiszi Erzsébetvároson már 4-4,5
5.000 Ft-ot, 4,5-5 átlagig 8.000 Ft-ot adnak a gyereknek és ott bárki jelentkezhet, ha az 1 főre
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 240 %-át.
Bóta Barbara aljegyző:
Annyit tud csinálni, hogy a decemberi ülésre előkészít egy rendelettervezetet és azt a
bizottság megtárgyalná, és már úgy vinnék a Képviselő-testület elé. Az átlagot nekik kell
meghatározni vagy, hogy milyen jövedelem határok mellett adják. Viszont arra kell gondolni,
hogy csak akkor tudják megállapítani, ha lesz rá fedezet is, ha lesz egy elfogadott
költségvetés.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ez 10 hónapra, csak a szorgalmi időszakra szólna.
Bóta Barbara aljegyző:
Azt is tervezniük kellene, hogy mennyi gyereket érint, mert a forrást meg kellene határozni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Azt mondja, hogy olyan szigorú legyen a szabály, hogy tényleg az kapja, aki megérdemli.
Bóta Barbara aljegyző:
20-30 gyereket érint.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ez 1-2 gyereket érint.
Bóta Barbara aljegyző:
Akkor igazából ennek nem is lesz forrásigénye.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Lehet egy olyan kitétel is a rendeletben, hogy aki más ösztöndíj programban vesz részt, az
már itt ne kapjon támogatást.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 14:55 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Gál-Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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