JEGYZİKÖNYV
Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. március 16- á n megtartott ülésérıl.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak:

Gebula Béla Ákos a bizottság elnöke, Botos Sándor, Tolnai Zsuzsanna
bizottsági tagok, Mihályfi Gábor aljegyzı, Viplak Tibor intézményvezetı,
Nemes
Diána
intézményvezetı,
Némethné
Szuntheimer
Edina
jegyzıkönyvvezetı

Gebula Béla Ákos köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság
létszáma 3 fı, tehát a bizottság határozatképes, jegyzıkönyvvezetésre felkéri Némethné Szuntheimer
Edinát. Elmondja, hogy jelezték távolmaradásukat Gál Balázs és Kató Balázs bizottsági tagok. Az ülést
14 óra 2 perckor megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirend elfogadását:
Napirend:
1.
2.
3.

Szakértıi árajánlat (Önkormányzati Minıségirányítási Program)
Testvérvárosi kapcsolatok aktuális kérdései
Vegyes ügyek

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
1. Szakértıi árajánlat
Gebula Béla Ákos: Sipos Imre közoktatási szakértı árajánlatát minden bizottsági tag kézhez kapta.
Elmondja, hogy nem kis összegrıl van szó, ezért úgy gondolja, hogy nem is csak az OKS Bizottság
kompetenciája a döntés, hiszen az anyagi forrást is meg kell jelölni a határozatban.
Némethné Sz. Edina: Aljegyzı Úr elkészített egy határozati javaslatot, mely a lehetséges forrást is
megjelöli.
Tolnai Zsuzsanna szerint érdemes lenne a szakértıt megkérdezni olyan vonatkozásban - az elızı
minıségirányítási programok elkészítéséhez hasonlóan - hogy nem lenne-e olcsóbb mindenkinek, ha
az önkormányzati és az intézményi minıségirányítási programokat együttes elkészítésére adna
ajánlatot, bár elmondja, hogy az intézmények ilyen célra rendelkeznek forrással.
Gebula Béla Ákos: Úgy tudja, hogy csak az ÖMIP elkészíttetésérıl volt szó, és az intézményeknek
maguknak kell elkészíteni saját programjukat azzal összhangban. Annak azonban nem látja akadályát,
hogy a szakértıtıl árajánlatot kérjenek a véleményezésre illetve az intézményi program elkészítésére
külön-külön. Felkéri a bizottság titkárát, hogy ez ügyben a közoktatási szakértıvel vegye fel a
kapcsolatot. Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon!
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta:

Enying,
Város
Önkormányzata
Oktatási-,
Sportbizottságának 13/2009. (II.17.) számú határozata:

Kulturális

és

Enying Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága úgy
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, Enying Város
Önkormányzata Minıségirányítási Programjának elkészítésével megbízza Sipos Imre (8000,
Székesfehérvár, Ifjúság út 33.) közoktatási szakértıt. A megbízási díj bruttó 250 eFt jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint, melynek forrása a mőködési
hitel. A program elkészítésének határideje: 2009. május 30.
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására. Felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az elıirányzat-módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az elıirányzat-módosítást a
költségvetési rendeletben szerepeltesse.
Határidı:

a megbízás tekintetében azonnal
a szakértıi munka elkészítésének tekintétében 2009. május 30

Felelıs: Tóth Dezsı polgármester
2. Testvérvárosi kapcsolatok aktuális kérdései
Gebula Béla Ákos: Lengyel tesvérvárosunkból Swierklany-ból érkezett levelet és fordítását mindenki
kézhez kapta, a delegáció május végén érkezne. A Bad-Urach-i vendégek fogadásánál egy jól bevált,
négy napos, tartalmas programot sikerült összeállítani, ami véleménye szerint most is vállalható. A
költségvetési keret is rendelkezésre áll, kizárólag az idıpontot kell pontosítani. A szállások biztosítása
okozhat nagyobb gondot, de mivel szerinte nem nagylétszámú delegáció fog érkezni, ezért a Vargatanya is szóba jöhet, mint lehetséges szálláshely. Várja a javaslatokat.
A vendégfogadásra alkalmas idıponttal kapcsolatban az a közös vélemény alakult ki, hogy május 27-29. idıtartamot
ajánlja fel az önkormányzat, és amennyiben ez nem felel meg a lengyel delegációnak, az általuk javasolt idıponthoz
alkalmazkodunk a szervezéssel.
Gebula Béla Ákos felkéri Viplak Tibort, hogy az idıpont egyeztetése érdekében vegye fel a
kapcsolatot a lengyelekkel. Bizottsági döntést nem igényel a kérdés, a konkrét idıpont ismeretében
lehet majd késıbb a szükséges teendıkrıl intézkedni.
3.

Vegyes ügyek
3.1.

Kihívás napja

Gebula Béla Ákos: Kollégákkal egyezetett az ügyben, de úgy látják, hogy nincs értelme indulni. Nem
a nevezési díj összege elrettentı - hiszen ez 6000,-Ft+ÁFA összegő - hanem ebben a kategóriában
annyi embert kellene regisztrálni, amennyire a tapasztalatok alapján nincs reális esély városunkban. Úgy
gondolja azonban, hogy a hagyományteremtı jeleggel az idén is meg kell rendezni a Városi Sportnapot,
amire szerinte szponzori támogatást is könnyebb szerezni.
3.2.

Óvodai-iskolai beiratkozás idıpontja

Tolnai Zsuzsanna: Elmondja, hogy a fenntartónak minden évben meg kell határoznia az
óvodaköteles és tanköteles korú gyermekek szülei számára azt az idıpontot, amelyben a következı
tanévre beirathatják gyermekeiket. Az iskola vezetésével egyeztetve javaslata: 2009. április 20., 21., 22.

Gebula Béla Ákos: Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon!
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying,
Város
Önkormányzata
Oktatási-,
Kulturális
Sportbizottságának 14/2009. (III.16.) számú határozata:

és

Enying Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága úgy
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009/2010-es nevelési-oktatási évre
az óvodai, és a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának idıpontját az alábbiak
szerint határozza meg:
Beiratkozás idıpontja: 2009. április 20-22. (hétfı, kedd, szerda)
Határidı:
Felelıs:
3.3.

azonnal
Tóth Dezsı polgármester
Foci-torna

Botos Sándor: A tavalyi évhez hasonlóan a bajnokság befejezése után idén is szeretnék megrendezni a
foci-tornát. A konkrét idıpont és program még nem állt össze, de amint körvonalazódik, beszámol a
bizottságnak.
3.4.

Hírmondó szerkesztése

Gebula Béla Ákos: A Hírmondóban megjelenı cikkekkel kapcsolatban elmondja, hogy olyan tartalmú
anyag, mely bárki számára sértı lenne, nem jelent meg az újságban, a kritizált cikk olvasói győjtés
eredményeként került megjelentetésre. Olvasói véleményeknek, verseknek, győjtéseknek ezután is
helyet fog adni a szerkesztıbizottság, természetesen nem a várossal kapcsolatos hírek rovására, hanem
abban az esetben, ha van üres kitöltendı hely.
Mivel további észrevétel hozzászólás nem hangzott el a bizottság elnöke az ülést 14 óra 33 perckor bezárta.
k.m.f.

Némethné Sz. Edina
jegyzıkönyvvezetı

Gebula Béla Ákos
a bizottság elnöke

