Ikt.szám: 71-11/2009.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2009. SZETEMBER 3-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
233, 234, 235, 236, 237/2009. (IX. 03.)
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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. szeptember 3-án 17.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Csombók Pál
alpolgármester
Ádám László, Czöndör Mihály, Filotás József, Jakus János, Kátai György, Paál Huba,
Szajkó János, Szőke Erzsébet, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kocsis József

jegyző
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
igazgatója
Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 képviselőből 11 fő megjelent.
Elmondta, hogy Csányi Kálmán képviselő késést jelezett. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta
Jakus János és Paál Huba képviselőket.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
233/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jakus János és Paál Huba
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette a napirend-tervezetet és javasolta elfogadását.

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
234/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:

Napirend 1. pontja:
Javaslat logopédia és gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Javaslat logopédia és gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Kiegészítésül elmondta, hogy a 2009. augusztus 27-i
testületi ülés után felhívta az Adonyi Kistérségi Társulás Munkaszervezetét, és tájékoztatta a
szervezetet arról, hogy a logopédiai oktatás és gyógytestnevelés ellátásra kötendő megállapodást a
testület úgy fogadta el, hogy a logopédiai ellátásra nem, csak a gyógytestnevelésre ellátásra kíván
megállapodást kötni. Megkérdezte, a szervezet vezetőjét, hogy lehetséges-e így megállapodást kötni?
A munkaszervezet vezetője erre nem tudott válaszolni, dr. Vágner Elza, a Kistérség jogászával is
beszélt erről, de nem kapott mindenre választ, ezért elment a Velencei Szakszolgálat vezetőjéhez,
Szatmáriné Mályi Nórához. Tőle is megkérdezte, hogy a testületi döntésnek megfelelően, lehetséges
az, hogy csak a gyógytestnevelési ellátást veszi igénybe Pusztaszabolcs. Azt a választ kapta, hogy
részükről nincs akadálya, de fennállhat ebben az esetben az, hogy a Kistérségi Társulás többi
települése sem kaphat plusz normatívát, mert a szakfeladatok ellátása, - amit a társulási megállapodás
meghatározott -, nem teljesül. Törvény szerint kettő szakszolgálati feladatnak kell kötelezően a
megállapodásban lenni, ebben a megállapodásban négy szerepel: logopédiai, gyógytestnevelési ellátás,
továbbtanulási tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési tanácsadás. Ezért véleménye szerint
nem záródik ki a többi település, amennyiben a mai ülésen az a döntés születik, hogy csak a
gyógytesnevelést veszi igénybe az önkormányzat. Elmondta még, hogy a megállapodás 2009.
szeptember 1-jétől nem valósulhatott meg – mivel minden önkormányzatnak el kell fogadni – ezért
szeptember hónapra a plusznormatívát nem lehet megigényelni, ezáltal többletköltségek merülhetnek
fel. Az összegzésben, ami az elmúlt testületi ülés anyagában szerepelt, abban az szerepelt, hogy
Perkátával együtt 3, Perkáta nélkül 2 fő logopédusra van még szükség, hogy el tudják látni a
logopédiai oktatást. Jelenleg sincs megfelelő számú alkalmazott. Erre merült fel megoldásként, hogy
csökkentik az egyes intézmények óraszámát. Az önkormányzatnak 2 millió forintot jelentene évente a
logopédiai oktatás, úgy, hogy jelenleg 22.000,-Ft/ellátott a lehívható plusz normatíva, de az első nyolc
hónapban csak 11.000,- Ft/ellátott volt az állami normatíva. Kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy
2010. januártól is megmarad ez az összeg, ha ez a plusznormatíva lecsökkenne, akkor növekedni fog
az éves hozzájárulás összege. Javasolta, hogy az önkormányzat a logopédiai ellátást nem, csak a
gyógytestnevelési ellátást vegye igénybe a szakszolgálattól. Elmondta még, hogy azt nem szerette
volna, ha Pusztaszabolcs miatt a Kistérségi Társulás többi települése elesett volna a plusz
normatívától.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy nem merülhet fel annak a veszélye, - mivel nincs elég logopédus a
feladat ellátására – hogy a vélhetően jobb feltételekkel elcsábítják az önkormányzat alkalmazásában
álló logopédust a kistérségi szervezetbe.
Czompó István: Elmondta, hogy a Szakszolgálat vezetőjével erről is beszélt. Az igazgatónő elmondta,
hogy megkeresték a Pusztaszabolcson tanító logopédust Polonyiné Homolya Anikót, aki azt mondta,
hogy elvállalná a feladatot, de mivel ez az álláshely 6 éve neki lett létrehozva, ezért etikátlannak
tartaná azt, hogy ő most itt hagyja a pusztaszabolcsi intézményt. Elmondta még, hogy személyesen is
beszélt a logopédussal, aki azt mondta, hogy jól érzi magát itt, és nem szeretne elmenni az
intézménytől. Kiegészítésül elmondta még, hogy ha az önkormányzat alkalmazásában álló logopédus
áthelyezéssel átkerülne a Szakszolgálat alkalmazásába, feltételként meg letehetne azt szabni, hogy
amennyiben a megállapodás megszűnik, akkor a logopédus visszakerüljön a Pusztaszabolcsi
Önkormányzat alkalmazásába. Ezt elfogadhatónak találta, de véleménye szerint így sem lenne
elegendő számú logopédus a szakszolgálat alkalmazásában, és így valószínű, hogy még kevesebb
óraszám jutna a Pusztaszabolcson logopédiai oktatásra szoruló gyerekekre. Felolvasta határozati
javaslatát. „Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a logopédiai és
gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodást, és úgy dönt, hogy a jelzett közoktatási
szakfeladatok ellátása közül a gyógytestnevelést kívánja ellátatnia az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás útján a Velence-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. Ennek megfelelően kéri a
megállapodás Pusztaszabolcsra vonatkozó részének módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a
módosított megállapodás aláírására.”
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Vezér Ákos: A megkötendő megállapodás tulajdonképpen egy társulási megállapodás, aminek
tervezet nincs még a Képviselő-testület előtt. A társulási megállapodás elfogadása kizárólagos
Képviselő-testületi hatáskör. Megkérdezte, hogy nem elég, ha a testület szeptember végén fogadja el a
megállapodást?
Czompó István: Elmondta, hogy ezért írta bele a határozati javaslatába, hogy „ennek megfelelően kéri
a megállapodás Pusztaszabolcsra vonatkozó részének módosítását”. Véleménye szerint, ha a
szeptember 24-i testületi ülésen dönt erről az önkormányzat, akkor csúszhat még egy hónapot a
megállapodás hatályba lépése. Bizalmi kérdés a testület részéről, hogy ő csak akkor írja alá a
megállapodást, ha abban az szerepel, amiről a testület döntött.
Paál Huba: Véleménye szerint ki lehet egészíteni azzal, hogy „az így elkészített kistérségi
megállapodást-tervezet aláírására a Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert”.
Czompó István: Véleménye szerint az általa elolvasott határozati javaslat is erről szól, csak a szórend
más: „Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására”.
Paál Huba: Véleménye szerint ki kell egészíteni azzal, hogy „Kistérségi megállapodás”.
Czompó István: Kiegészítette azzal, hogy „Kistérség által módosított megállapodás”. Szavazásra
bocsátotta a kiegészített határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
235/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a logopédiai és
gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodást, és úgy dönt, hogy a jelzett közoktatási
szakfeladatok ellátása közül a gyógytestnevelést kívánja ellátatnia az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás útján a Velence-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. Ennek megfelelően kéri a
megállapodás Pusztaszabolcsra vonatkozó részének módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a Kistérség által módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Felolvasta a korábbi logopédiai ellátás megszüntetésére vonatkozó határozati
javaslatát. Szavazásra bocsátotta javaslatát.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
236/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a korábbi
logopédiai feladatellátásra vonatkozó megállapodást 2009. október 1. napjával történő
megszüntetésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

Czompó István: Felolvasta 3. határozati javaslatát. Szavazásra bocsátotta javaslatát.
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
237/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a döntésről az érintetteket
értesítse és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: 2009. szeptember 30.

17.18 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Jakus János

Paál Huba
jegyzőkönyv-hitelesítők

