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L|1.4

tovasolt napÍrend:
Nvílt napÍrendÍ pontok:

1.

Javaslat helyi közmúívelődési rendelet módosítására
87 l 2022.(v l'29') sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Előterjesztő:

Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Dr. Göbl Richárd polgármester

2.

Javaslat a ,,Csodabogár" óvoda és Biilcsődével kötött,,Ellátási
92 l 20ŻŻ.(v l.Ż9') sz. előte rjesztés

Tárgyalja:

szerződés"-ek módosítására

Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottság
Társada lm i Szolida rĺtás és H umá n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő:

3.

Dr. Göbl Richárd polgármester

Javaslat

a

Budakalászi Bölcsőde 2o2í-ĺ2022. gondozási-nevelési évről szólő beszámolójának

elfogadására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja:

TársadalmiSzolĺdaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba bizottság elnok
4. Javaslat a Budakalászi Nyitnikék lvoda 2021'ĺ2022. nevelési évről szóló beszámolójának
elfogadására
Bizottsági hatáskör
Tárgyalja: TársadalmĺSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba bizottság elnok
5. Javastat a Budakalászi Telepi óvoda 2o2í-l2o22. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására
Bĺzottságĺhatáskör
Tárgyalja: TársadalmĺSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba bizottság elnök
6. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2o2L. évi beszámolójának elfogadására
90

l 2022.(v l.29.) sz.

Tárgyalja:
7.

lőte rjesztés

PénzÜgyiésGazdaságiBĺzottság
Tá rsada

Előterjesztő:

e

lmi Szolida ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Dr' Göbl Rĺchárd polgármester

Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolóinak benyújtására
1'I0 l 20Ż2.(v l.29') sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Előterjesztő:

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Dr. Göbl Richárd polgármester

8.

Javaslat a Pomáz Környéki orvosi Ügyeleti Bt. támogatására és az ügyelet 202l. évi beszámolójának
elfogadására
1'1'3 /

2022.(v l.29 .) sz.

e

lőte rjesztés

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Előterjesztő:

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Dr. Göbl Richárd polgármester

9.

Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektekről
Io8 / 2oŻ2.(v l'29') sz. e lőterjesztés

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2/1.4

Tele

Előterjesztő:

p Ü

lésfej lesztési és Kö rnyezetvéde l m ĺ Bizottság

Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Dr. Göbl Richárd polgármester

Zárt napirendÍ pontok:
10. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálására
88 / Ż0ŻŻ.(v l.29.) sz' e lőte rje sztés

Tárgyalja:

Társadalmĺ Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő:

Dr. Göbl Richárd polgármester

11. Javaslat a 2o22.év1 sportpályázatok ered ményének megállapítására
Bĺzottsági hatáskor

Tárgyalja:

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnok

12. J avaslat a kásbé rleti szerződés meghossza
Bizottsági hatáskor
l

bb

ításá ra

Tárgyalja:

TársadaImĺSzolĺdarĺtásésHumánÜgyekBizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnök

13. Javaslat rendszeres gyermekvédel mi tá mogatások elbírá!ásá ra
Bĺzottsági hatáskör

Tárgyalja:

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnök

14. Javaslat gyógyszertámogatásl
Bĺzottsági hatáskor

kérelem elbírálásá ra

Tárgyalja:

Társadalmĺ Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bĺzottság elnok

15. Javaslat gyógyszertámogatási

kérelem elbírálására

Bĺzottsági hatáskör

Tárgyalja:

TársadalmiSzoĺidaritásésHumánÜgyekBĺzottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnok

16. Javaslat gyógyszertámogatási

kérelem el bírá lásá ra

Bizottsági hatáskör

Tárgyalja:

TársadalmĺSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnök

17. Javaslat gyógyszertámogatási

kérelem elbírálására

Bizottsági hatáskör

Tárgyalja:

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnok

18. Javaslat rendkívüli eseti települési támogatás elbírálására

Bizottsági hatáskor

Tárgyalja:

Társadalmi Szo|ĺdarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnok

19. Javaslat rendkívüli eseti települési támogatás elbírálására

Bizottsági hatáskor

Tárgyalja:

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnök

3/1.4

Balogh Csaba eInĺik ktisziinti a megjelenteket. A rendes bizottsági Üĺéstmegnyitja. Megállapítja, hogy
bizottság 6 fővel határozatképes'

a

A Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal a napĺrendet elfogadta,
Balogh Csaba bizottsági eInök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Németh Erika kiilsős bizottságitagot bízza meg
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.
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Javaslat helyi közművelődési rendelet módosítására
87 l 2022'(v l'29'\ sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja:

PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság
Tá rsada l m i

Előterjesztő:

Szolida ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Dr. Göbl Richárd polgármester

Balogh Csaba elnök: Mi tartalmazott a 35, és mennyiben jelent változást?

Benkó Attita intézményvezető: lsmerteti az előterjesztést. Formai kiegészítés.Az alapszolgáltatás került
kĺfejtésre. Alapító okirat tartalmazza ezeket a feladatokat. Szolgáltatásitervben is benne vannak.
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?
További hozzászolás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnökszavazásra

bocsátja a határozatĺjavaslatot

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
63
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Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő TestĹiletnek az a lá bbi rendeleta lkotási javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a helyi közművelődésről szóló rendelet
módosításáról szóló rendeletét.
Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének.../2022. (Vl. 30.) önkormányzati rendelete
a helyiközművelődésrőlszóló 22l2ot8. (X.26.) sz. önkormányzatirendelet módosításáról

Budakaĺász

Város

Önkormányzatának Képviselő-testÜlete

a

közművelődés intézmény-és

tevékenységrendszerénekvédelme, a közművelődés feltételeĺnek bĺztosítása érdekében- a helyi sajátosságok

figyelembevételével _ az Alaptorvény 32. cĺkk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2ot1'. évi CLXXXlX. törvény 13.s (1) bekezdés 7' pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamĺnt a muzeális ĺntézményekről,a nyilvános konyvtári ellátásról és a közművelődésről szólo 1997.
évi CXL törvény 83/A.s (L) bekezdésében, és a kozművelődési alapszolgáltatások, továbbá a közművelődési
intézményekés a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/201'8. (Vll.9.) EMMl rendeletben
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.S
A helyĺ kozművelődésrőlszóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 22/ŻoI8 (X.26.)
számú önkormányzati rendelet 3. S-sa a következő (3) bekezdéssel egészÜl kĺ:
,,(3) Budakalósz Vóros onkormónyzat óltąt vóttalt hórom kozművelődési olopszolgdltotós:

4/14

o)

művelődő közösségek létrejöttének elősegĺtése, m(jködésük tómogatóso, fejlődésük segĺtése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek szómóra helyszín biztosĺtósa,
o közösségi és tórsodalmi részvételfejlesztése,
a hogyomónyos közosségi kulturólis értékek ótorökĺtése Íeltételeinek biztosĺtósa"

b)
c)

Ez a rende|e

tzozz.július 1-jén lép hatályba.

2' s

dr. Göbl Richárd

polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Határidő: azonnal
Fele|ős: bĺzottság

2,

el

nöke

Javaslat a,,Csodabogár" óvoda és Biilcsődével kötĺitt,,Ellátási szerződés"-ek módosítására
92 / 2022.(v l.29') sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tá rsada

Előterjesztő:

l

mi Szolida rĺtás és Humá n Ügyek Bizottsága

Dr, Göbl Richárd polgármester

Balogh Csaba elnök: 37.500 Ft volt a bolcsődei ellátás díja 45.000-re módosult. Nem radikális emelés ez?

Villám Zsuzsanna intézményvezetőz lsmerteti az előterjesztést. A Csodabogár vezetője fordult ezzel

a

kérelemmel az onkormányzathoz, több, mint L0 éve nem változott semmit a díj. Azóta jóval nagyobbak a
koltségek, nemcsak az ellátásĺ, hanem a szolgáltatási díjak is. Volt szünet, 201'4-től, amikor a Mályva Bölcsőde
megépÜlt, akkor az ellátásĺ szerződés megszÜntetésre került. Amikor megnőtt a gyermekek száma, akkor újra
szÜkségessévált az ellátási szerződés megkötése' Az elmúlt időszakban történt áremelkedések tovább tetézték
az ellátás koltségének novekedését. Közmű szolgáltatás árai is emelkedik. Jogszabályban kötött volt, hogy
június 30-ig nem lehet díjat emelni. Ugyan ez vonatkozik az óvodára is.
Balogh Csaba elnök: Az óvodaĺ ellátás korábban 23.75o Ftltőlhő volt, emelés után 28.500,-Ft-ra emelkedne'
Mijelenti a két ellátotti forma közotti különbséget?
Villám Zsuzsanna intézményvezet6:A normatíva fĺzetés.A bölcsődének más a normatíVáJa. Az
intézményvezető a bölcsődére 2o%o-ot, az ôvodára 25% emeĺéstkért. Az egyeztetések során egységesen 20%os emelés mellett döntöttek.
nevelési évben a 15 férőhelyen 13 gyerek ellátását finanszírozza az
^2021'-2022
önkormányzat, az óvodában a 25 férőhelyen L7 gyermek ellátását. Jún 30-ig a fizetésre való intézkedés
megtortént' A férőhelyek számának emelésétaz igénybevételarányában nem tartom sz[ikségesnek.
Balogh Csaba elnök: Ez az igényeket fölszívja?
Vil!ám Zsuzsanna intézményvezető: A bölcsődében L6 gyermeket utasítottam el. Tavaly 24-et. Az óvodában
elsődlegesen a körzetbe tartozó gyerekeket tudják felvenni.
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?
Továbbĺ hozzászólás, kérdésnem érkezett' Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat'
A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

s/1.4
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T

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja
Képviselő Testtjletnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

a

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a ,,Csodabogár" Közoktatásĺ Alapítvánnyal és a
férőhely és nevelés biztosítására kötött t/472-5l2020
ikt. számÚ Ellátási szerződés lll/1. pontjában meghatározott, az önkormányzat által fizetendő ellátási díjat
2022. július 1' napjától 37.500 Ft-ról 45.00o ttlfő/ho összegre emeli. A Képviselő-testület a bölcsődei ellátási
díj emeléséhezszükséges 750000 Ft fedezetet az onkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet ].5. sz.
,,Csodabogár" Óvoda és Bölcsőde vezetőjével bölcsődei

melléklet K512 rovat terhére biztosítja. A pótelőirányzat átvezetésétaz onkormányzat 2022. évi
költségvetésének következő módosításakor teljesíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozatĺ javaslat mellékletétképező alapszerződést
módosító megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke
A Társadalmi Szolĺdarĺtásés Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú lgen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
65
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Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja
Képviselő Testületnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

a

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a ,,Csodabogár" Közoktatási Alapítvánnyal és a
,,Csodabogár" Óvoda és Bölcsőde vezetőjével óvodaiférőhelyek biztosítására kotött t/472-8/2020 ikt. számú
Ellátásĺ szerződés lll. pontjában meghatározott, az önkormányzat által fizetendő ellátási díjaL2022. július 01.
napjától 23.750 Ft-ról 28.50o Ft/főlhő összegre emeli. A Képviselő-testÜlet az óvodai ellátásĺ díj emeléséhez
szükséges 750 000 Ft fedezetet az önkormányzaI'2022. évi költségvetésĺ rendelet ].5. sz' melléklet K5].2 rovat
terhére bĺztosítja' A pótelőirányzat átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének következő
módosításakor te ljesíti.
A Képviselő-testĺ.jlet felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletétképező alapszerződést
módosító megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

3.

Javaslat

a

Budakalászi Biilcsőde 2o2Ĺl2o22. gondozási-nevelési évről szóló beszámolójának

elfogadására
Bĺzottsági hatáskor

Tárgyalja:

TársadalmĺSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnök

Balogh Csaba elnök: A családsegítő mennyĺben segítia bölcsődei munkát? A koraifejlesztés oda koltozott'

Villám Zsuzsanna intézményvezető: A Váci tankerülettel június 30-án lejár a szerződés, Augusztusban
koltoznek a Szentendrei ljI'24. sz alá, ezért nincs szÜkség a szerződés meghosszabbítására. Helyben megvolt

a

korai fejlesztés. A kollégák is fejlődtek szakmailag. Egyre több a koraĺ fejlesztési igényű gyermek' Nagyon
fontos a szakma kozötti kapcsolat.
Balogh Csaba elnök: Hány gyerek esetén van családsegítés?
Villám Zsuzsanna intézményvezető:A házon belül 5 gyermek.48 gyermek jár a bölcsődébe. Fokozatosan nő
a fejlesztésre szoruló gyerekek száma.

Balogh Csaba elnök: Hány gyermeket tart vissza az intézmény?
Villám Zsuzsanna intézményvezető: 3 gyermeket, fejlettség miatt, így a bölcsĺben maradnak.

6/14

Balogh Csaba elnök: Érdeklődők száma?

Villám Zsuzsanna intézményvezető: ldén sokkal többen jelentkeztek, mint tavaly. Tavaly több volt

az

elutasítás, mert több volt a visszatartás. Most többen mentek óvodába. Az igény nagy továbbra is.
Horváth Emőke külsős bizottságitag: Van elég nevelő, dajka?

Villám Zsuzsanna intézményvezető: Nálunk nincs szakember hiány. Kertész karbantartót keresünk.
Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: Szép beszámoló, 9' oldalon max. 48 fő a Mályva utcai
óvodában. A számokat osszeadva 49 van.
Villám Zsuzsanna intézményvezető: Jogszabályi kötelezettsé g, a védőnők a családsegítők jelzésére kotelesek
vagyunk felvenni. A normatívát is kapjuk a 49. gyermekre. ő a három visszatartott gyermekből az egyik.
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?
Továbbĺ hozzászólás, kérdésnem érkezett. Balogh Csaba e!niik szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
A Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
6612022. (Vl.27 .| TSZHB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Társadalmĺ Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága - a Képviselő-testület
által átruházott hatáskorben eljárva - a Budakalászĺ Bölcsőde 20Ż1'12022. nevelési évről szőló beszámolóját
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke, intézményvezető

4.

Javaslat

a

Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2o2!ĺ2oz2. nevelési évről szóló beszámolójának

elfogadására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja:

TársadalmiSzolidarĺtásésHumánÜgyekBizottsága

Előterjesztő:

Balogh Csaba bizottság elnök

Grünvald Tímea intézményvezető: Köszönöm,

hogy a kolléganőnk városĺ díjat kapott.

Balogh Csaba elnĺik: Támfalgondot okoz?
Grünva!d Tímea intézményvezető: Óvodai nevelésben nem okoz gondot.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Vis maior pályázaton lett benyújtva. Senkit nem veszélyeztet, el van zárva'
Tervek elkészültek, várjuk az állami támogatást, utána megkezdhetjÜk a szakasz megerősítését.

Balogh Csaba elniik: Kivel bővÜlt az állomány?
GrĹinva|d Tímea intézményvezetőz Szalonka utcaĺtagintézménybe került egy pedagógĺai asszisztensi álláshely,

egy korábban tanárként dolgozó holgy tölti be a helyet. Nagyon meg Vagyunk vele elégedve.

Megérkezett a tanfelügyeleti eredmény, 97,25%-os lett a pomázi útĺtagĺntézmény.Múlt héten NÉBlH
ellenőrzés volt a tálalókonyhában. Nagy épÜletben lévő 85%, kĺsépÜletbenlévő 95%-os volt. ldőkozben
átálltunk az összevont csoportos működésre, és nem a konyhás volt jelen amikor az ellenőrzés zajlott az
osszevont csoportok miatt' A dajka végezte a konyhai munkát. Apróbb javaslatokat tett.
Balogh Csaba elnök: A munka szervezettségre vonatkozott?

7/1.4

Grünvald Tímea intézményvezető: Mindenre, HAccP rendszerre, berendezésre. Levonást kaptunk, mert a
gyÜmölcslevesnél is fel volt tÜntetve allergénként a mustár. Nekrjnk kell jelezni a Junĺor szolgáltató felé. Az
intézménykap elmarasztalást, ha bármi hiányosság van.
Balogh Csaba elnök: Ételmĺnőséggelhogy vannak megelégedve?
Grünvald Tímea intézményvezető: 20 évvel ezelőttihez képest sokat javult. Nem rossz minőségű' Az árak
megugrottak, és tartaniuk kellett a korábbi árat.
Nád Lilla csoportvezető: A közétkeztetésre írtunk ki közbeszerzést, és szerdán lesz eljárás lezárás döntés. Az
árakat azért tudta tartanĺ a szolgáltató, mert az árstop előtt rögzítettük a szerződésbena202Ż augusztusig
tartó díjakat. Várható a díjemelés.A mennyiségben lesz változás'

Grünvald Tímea intézményvezetőz Akit Vártam új óvodapedagógus, a 3-ik kerÜletben helyezkedett el, és
!
sajnos nem jön. Es egy kolléga felmondott' Jún. 11 óta futó álláshĺrdetésre nĺncs jelentkező. 2 óvodapedagógus
hiányzik a rendszerből. Pedagógiaĺ asszĺsztensi álláshely is fut, amire érkeztek jelentkezők. Megbízásĺ díjban
gondolkodom, de ez sem jó megoldás.
Horváth Emőke külsős bizottsági tag: Mĺ a kÜlönbség? végzettség?

Grünvald Tímea intézményvezető: Végzettség.ivodapedagógust csak óvodapedagógus végzettséggellehet
alkalmazni.
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?
További hozzászólás, kérdésnem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozatĺ javaslatot
A Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem,

O

tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
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SĹHB határozatz

Budakalász Város onkormányzatának Társadalmi Szolĺdarĺtás és Humán ügyek Bizottsága

-a

Képviselő-testĹjlet

által átruházott hatáskorben eljárva - a Budakalászi Nyitnikék Óvoda ŻO2tl2o22. nevelési évről szoló
beszá molóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke, ĺntézményvezető

5.

Javastat a Budakalászi Telepi ovoda 2o2ll2o22. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására

Bizottsági hatáskör

Tárgyalja:

TársadalmiSzolĺdaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Balogh Csaba bizottság elnök

Balogh Csaba elntik: 75 felvételĺ kérelem volt, felvettek száma 60' A maradék hova kerÍ.jl?
Márkus Mónika intézményvezető: Nagy részÜk a NyitnĺkékÓvodába, és vannak, akik nem óvoda kötelesek.
Ellátást megkapják. Logĺsztika mĺatt ĺs kérik a felvételt, pedig nem körzetesek.
Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottságitag: Szép alapos beszámoló, nagyon hasznosak,
Márkus Mónika intézményvezető: Már bölcsődés korban kiderül, hogy egyre több a különleges bánásmódot
igé nylő gye rmek. 27 -ŻB f ős cso po rtba n i ntegrá

l

u n

k'

Rácz Miklós bizottsági tag: Pedagógiaĺ szakszolgálattal milyen a kapcsolat?

8

/14

Márkus Mónika intézményvezető: Ha felmerüla probléma, vizsgálatot kérünk. De nagyon le vannak terhe|ve,
emberhiánnyal küzdenek. Van olyan gyermek, akit októberben küldtÜnk be, és nincs a kezemben a
szakvélemény. A fejlesztést pedig csak onnantól lehet megkezdeni. Mire fejlesztést kap a gyermek, már késő.
Grünvald Tímea intézményvezető: Jó a kapcsolat, személyes kontakt van, kommunikálunk egymással. Nincs
elég szakember, és lassú a folyamat.
Rácz Miklós bizottságitag: Megosztva az intézményekközött is lehetne a szakember.
Grünvald Tímea intézményvezető: Bármi megoldás érdekel bennünket. Megosztva az intézmények kozott is.
Óvodapszichológus nem csak a gyerekkel foglalkozik, mert a gyermek már egy kiváltó ttinet, hanem a szülőkkel
is.

Márkus Mónika intézményvezető: A jogszabály 500 főre ad egy féĺállást.
Grünvald Tímea intézményvezető: Atipikus találkozások csoport novemberben alakult. SzÜlő és szakma
kozötti csoport.
dr. Paullna Fernanda irodavezető: Az anyagot és a problémát a polgármester elé terjesztettem'
Benkó Attila intézményvezető: Atipikus találkozások csoportnak térítésmentesen adjuk a helyet. Már
majdnem 50-en vannak, nagyon elhivatottak. Mi így tudjuk segítenĺőket. Lélekbúvár sorozaton belül lesznek
előadások'
Griinvald Tímea intézményvezető: Nagyon elhĺvatottak, dr. Vitályos Eszter államtitkárral is találkoznak
holnap.

Villám Zsuzsanna intézményvezető: Államtĺtkárságĺ szĺntre is eljutottak. Nemcsak a budakalászi helyzet
javításán dolgoznak.

dr. Paulina Fernanda irodavezető: Kis kortól egészen felnőtt korĺg foglalkoznak az integrálással. Egészen
komoly rendszert dolgoztunk kĺ.
Balogh Csaba elniik: ldőpontot lehetne jóval korábban publikálni?
Benkó Attila intézményvezető: június, júliusra meglesz nekik a komplett program, folyamatában elkezdjük
kommunikálni. 14 helyszínrink ĺesz.
Balogh Csaba elnök: olvastam az esetszámokat, számszerűsítĺ a külonleges bánásmódot igénylőket, és 20 főt
számoltam össze, és ĺtt többet látok.

Márkus Mónika intézményvezető: Van olyan gyermek, akitöbb problémával kÜzd egyszerre.
Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: Javaslatom az otthonsegítÜnk alapítvánnyal a kapcsolat
felvétele a kisgyermekes anyukáknak'
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?
További hozzászólás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozatĺ javaslatot.
A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattat az

alábbĺ határozatot hozta:
6812022./,V1.27.1 TszHB határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága - a KépviseiőtestÜlet által átruházott hatáskörben eljárva - a Budakalászi Telepi Óvoda 2o2I/2o22' nevelési évről szóló
beszá molóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke, intézményvezető

s/14

6.

Javaslat a Budakalászért Kiizalapítvány 2o2l,,
90 l

zo22.(v l.29.) sz.

e

év'l beszámolójának

elfogadására

lőte rjesztés

Tárgyalja:

Pénztlgyĺ és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő:

Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Deák Ferenc jegyzől lsmerteti az előterjesztést. A felügyelőbizottság is megtárgyalta a beszámolót.

Balogh Csaba elnök: Jól láttam, hogy az alapítvány az adó

Grünvald Tímea intézményvezető: Köszönet

az

1% felvételére ĺs alkalmas.
alapítványnak, hogy támogatták

a2

óvodát. A

mozgásfejlesztést meg tudtuk oldani az óvodában'
Nád Lilla csoportvezető: A hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatását ĺs támogatja az alapítvány. ldén is
megkotöttük a támogatási szerződést.
Benkó Attila intézményvezető: Már tartanak a táborok a Faluházban, és felügyeletet is biztosítunk.
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?
További hozzászőlás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
69
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S7HB határ ozatz

Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja
KépvĺselőTestr]letnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete

a

a

Budakalászért Kozalapítvány 2021.' évi

beszá molóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

7.

Javaslat a Budakalász! Jótéti Szolgálat Alapítvány beszámolóinak benyújtására

Ito / 2022.(v

Tárgyalja:

l.Ż9 .) sz' e lőte

sztés

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tá rsada l m i

Előterjesztő:

rj e

Szolida ritás és H umá n Ügyek Bĺzottsága

Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Kulin Sándor elnök: Sajnos egy technikai probléma miatt a meghívóhoz tartozó anyagok nem voltak
kĺbonthatók. Nem tudjuk pontosan, hogy miről is van szó. Amit nagyon vártunk, hogy az önkormányzathoz
közel 2 hónapja beadtuk az alapító okirat módosításĺ kérelmünket, ami alapfeltétele, hogy tovább tudjunk
lépni. A beszámolót mĺnden éven beadtuk, az utolsót a bizottság nem fogadta el, és annak ĺndokáról írásban
nem kaptunk semmit.

Balogh Csaba elniik: Az alapító okirat meghatároz alap funkciókat, erről nem olvastunk kellően kĺmerítő
információkat, meglehetősen szegényes beszámolót kaptunk' Az elsősegély nyújtásról szóló előterjesztést
láttuk' Az összes többi tevékenységnek nem találtuk a nyomát. Felolvassa a határozatijavaslatot.
Kegyes Gáborné: Megírtuk a beszámolókban, hogy nem tudtuk folytatni az alaptevékenységet. Nem tudjuk
vĺsszaintegrá lnĺ őket, megvá ltozta k a körülmények.

rol14

BaIogh Csaba elnök:
társadalomba.

A

munkaképesség csökkenésben szenvedőket, akkor nem tudják visszaintegrálni

a

Kegyes Gáborné: Ezért kellett alaptevékenységet módosítanunk'

Balogh Csaba elnök: Az Urbs Pro Patiente kiszállt az alapítványból'
Kegyes Gáborné: Jogilag nem áll meg ez a nyilatkozat, ők mĺnd a mai napĺg alapítóĺnk maradtak. Ez egy
joghézag'
dr. Ku]in Sándor: ĺgy nem mondhatnak le, javasolhatják, hogy

a

jogaikat átruházzákvalakire, ennek megvan

a

jogĺ út, amit ők nem tartottak be. Kormányhatározat alapján, ápr 5-től kezdődően 2 hónapon belrjl a
tulajdonosĺ jogokat a Máltai Szeretszolgálatra ruházza át. A napokban voltunk kĺnn, és várják hogy
befejeződjon ez az eljárás.

Alapkérdés kapcsán a főtevékenységünk, amely a pszichiátriáról kĺkerÜlt emberek munkába állását, és
átmeneti szállást biztosítaná, csak fele részben tudtuk bĺztosítani.12 embernek munkát adtunk éveken
keresztĹj|. Hogy miért kerĹjlt ez megoldhatatlan helyzetbe többször

beszámoltunk. A módosítás után ĺs benne

kell hagyjuk a főtevékenységet, mert csak bővíteni lehet. Kivenni belőle nem lehet. A félútiházban kellene
átmeneti szállást bĺztosítani, de már nem a mienk. Teljes mértékben a mienk volt, idő közben egy pályázati
lehetőséget megragadva megosztottuk a cserkészekkel, és autistákkal. Az önkormányzattal 15 évre kötöttük
a szerződést. Az önkormányzat döntése értelmébenmĺ onnan kikerültünk' Jogos, hogy nem teljesítetttik az
alaptevékenységet. Ezt sorozatosan minden évben elmondtuk' Le fogjuk írni. De most azt kérjĺ.ik,hogy a
testület hatalmazza fel a polgármestert az alapító okirat módostás aláírására, mert enélkül semmit nem
tudunk csĺnálni.
Kegyes Gáborné: Ez fontosabb lenne, mĺnt évekre visszamenőleg ugyan azt leírni. Ezt az évet gyakorlatilag
nem fogjuk tudni abszolválni.
Balogh Csaba elniik: dr Marton Zsuzsanna ügyvezető írta alá, feltételezem, hogy ő megalapozott szándékkal
írta alá ezt a levelet. Hol csúsztak el egymás mellett onök?
Kegyes Gáborné: A jogásza írt egy rossz levelet.
Balogh Csaba elnök: Hogy keletkezett a levél, hogy ha nem tÜkröz azonos szándékot?
Dr. Deák Ferenc jegyzőz A Gálfy Béla jogutódja nyilatkozott. Amĺkor azt kérĺabizottság, hogy az alapító felé
számoljon el az alapítvány az alaptevékenységéről,akkor a társalapítókat egytittesen kell érteni. Formailag az
Urbs Pro Patiente csak akkor tud alapítóként kilépni, ha az alapító okiraton átvezetésre kerül a bíróság által.

Mindaddig amíg ezt nem kapjuk kézhez addig ő társalapító' Az előterjesztés másik lába, amit délután fog
tárgyalni a Pénzĺ.igyi és Gazdasági Bizottság, és a TKB ami a Félútiház eddig megvalósult műszakitartalmának
megvalósulását indítja meg. Az önkormányzat megkapta az alapító okirat módosításának kezdeményezését,
akkor kerüĺhet tárgyalásra, ha megkapjuk a beszámolókat, és látjuk a társalapítók közös dontését.Ez nem tud
még bekerülni a bĺzottság és testÜlet elé. Erre ősszel kerÜlhet sor, hogy az onkormányzat önállóan, vagy más
társalapítókkal tud részt vállalnĺ. Vannak olyan területek, melyek kifejezetten fontos társadalmi és helyĺ célok
is.

Kegyes Gáborné: Az alapító okirat módosítás már elkészüĺt.
dr. Deák Ferenc jegyző':igen, elkészült, de addig az onkormányzat nem tud róla nyilatkozni, amĘ nem kap egy
tra nszparens tĺszta képet.

Kegyes Gáborné: Ezzel ellehetetlenítenek m inket.
dr. Deák Ferenc jegyző: Szó sincs róla. A határozatĺjavaslat szeptember L5-ig tartalmazza az alapító okirat

szerintĺ tevékenységbeszámoĺó benyújtását.
Horváth Emőke külsős bizottságitag: Nem fogadtuk el a beszámolót, a pénzügyi beszámolót részletesebben,
tételesen kell látnunk.

1.1.
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dr. Deák Ferenc jegyzőz Korábbĺ évekről rendelkezésre állnak azok a beszámolók, melyek az onkormányzat
által nyújtott támogatáshoz kapcsolódnak, de ezen fölÜl az alapító okirat szerinti tevékenységekről szóló
beszámolóra is szÜkség van.
Kegyes Gáborné: 201-9-ben kaptunk az önkormányzattól támogatást, csak a Covid miatt minden megállt.
Balogh Csaba e!nök: Lehetőség van benyújtanĺ ezeket a beszámolókat? Ez alapozná meg a szeptemberi
döntést.
dr. Kulin Sándor: Akkor a korábbiakat, amiket a bĺzottság elfogadott, akkor most mégsem fogadják el?
dr. Deák Ferenc jegyzőz Azok a korábbi beszámolók nem tartalmazzák az alapító okĺratban szereplő
tevékenységről szóló beszámolót, hanem a kapott támogatással kapcsolatosak. Ha onök úgy értelmezik, hogy
ez az a beszámoló, amivel az alapító okĺrat szerinti tevékenységről számolnak be, akkor úgy tudják teljesítenĺ
a határozatĺjavaslatban szereplőt, hogy ezeket benyújtják tájékoztatásul. Mĺ tartalmĺ megkotést nem teszÜnk'

Kegyes Gáborné: Az alaptevékenységet nem tudjuk évek óta folytatnĺ az ismert okok miatt, ezt mĺndenki tudja.
Nem értem, hogy miért nem lehet alapító okiratba beleemelni.

Nagel lstván alpolgármester: Az alapító okirat módosítás a bíróságon is alaposan vizsgált. Ha a bíróság is látja
az 5 éves beszámolót, és az látszik, hogy az elmúlt 5 évben ez az alaptevékenység ĺlyen formában nem
folytatható, az teszi lehetővé, hogy új cél kijelölése megtorténhessen. tzzel azt tudjuk mondanĺ a bíróság felé,
hogy ezért szükséges új cél.

Kegyes Gáborné: Azt sajnálom, hogy áprilisban, amikor benyújtottuk az alapító okirat módosítást, akkor ezt
nem kérték.
Balogh Csaba eInök: A bĺzottság nem javasolta elfogadásra'
Nagel lstván alpolgármester: A társalapítón ál2 szer vezetőség csere volt. Úgy nem indulhatunk el, hogy nem
győződÜnk meg arról, hogy kik az alapítvány alapítói. Hosszti ĺdő a bíróságon való bejegyzés is.
Balogh Csaba elnök: lsmerteti a határozatijavaslatot.
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?
További hozzászólás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
SŁHB határozat':
Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képvĺselő TestÜletnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete felkérĺa Budakalász Város onkormányzata által
alapított Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítványt arra, hogy az alapító okiratban megjelölt, az elmúlt 5 évben
az alapítványĺ célok megvalósulásáról szóló évenkéntĺrészletes beszámolót 2022. szeptember 15. napjáig a
kuratóriumijegyzőkönyvekkel,
a beszámolót alátámasztó iratokkal egyÜtt nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság el nöke
7 0
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8.

Javaslat a Pomáz Ktirnyéki orvosi Ügyeleti Bt. támogatására és az ügyetet 2O2l,. évi beszámolójának
elfogadására
1'1,3 /

Żo22.(vl.29. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő:

Dr. Göbl Richárd polgármester

Balogh Csaba elnök: lsmertetĺ az előterjesztést.
Horváth Emőke külsős bizottsági tag: Úgy érzem túl sok lehetőségünk nincs ezzel kapcsolatban. Ügyeletre
szükség van, és ha nem tudjuk megadni ezt az óradíjat, akkor nem lesz ellátottságunk. Nem tudunk ebben
módosítani.
Rácz Miklós bizottsági tag: Költségvetésben ez hogy néz ki, mekkora növekedést jelent? A többi telepĺ.ilés
8o%-a az emelés mellett döntott, és aki nem dontött az emelés mellett?
Nage! lstván alpolgármester: Havi400 e Ft
Balogh Csaba elniik: MindenkinéI720,- Ft lett.
Nagel lstván alpolgármester: Ez nem társulásként működik' A szolgáltató korábban különböző árakon
nyújtotta a szolgáltatást a telepÜléseknek. Azóta egységesítésrekerült. A cél nem az,hogy Budakalász fizesse
az orvosi ügyeletet. Azt nem akarjuk, hogy pl.: Üröm a lO%-val nem, akkor emĺatt ne akadjon meg a menete.
Rácz Miklós bizottsági tag: Akkor ez létszámarányosan 80%.
Balogh Csaba elnök: Pilisszentkereszt, Pomáz, Csobá n ka csatlakozott.
Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: A lakosság meg Van elégedve a szolgáltatással. Nem
hallottam rosszat.
Balogh Csaba elntik: Nagyon nagy esetszámmal dolgoznak. 4200 esetszám volt az elmúlt évben. kb. 500
emberhez kellett kimenni az otthonába.
Nagel lstván alpolgármester: Van, aki azt mondja, hogy ennyi pénzértnem akar ügyelni. mások inkább kórházi
í'igyeletbe mennek több pénzért.Nĺncs pénzÜgyi motiváció, hogy vállalják a pomázĺ Ügyeletet, ezért van
szükség emelni, hogy versenyképes maradjon.
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?
További hozzászólás, kérdésnem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
A Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
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SZHB határozat:

Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő TestÜletnek az alábbĺ határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomáz Környéki orvosi Ügyeleti Bt'-vel (székhely:
2014 Csobánka, Szellő u. 10., adószám: 24570129-1'-1"3, ügyvezető: Dr. Pető lstván) Ż020. március 25. napján

feladatellátási szerződésben szereplő költségeihez, annak folyamatos és szabályszerű működése
érdekében ahozzájárulás mértékétŻ0ŻŻ. július 01. napjától havi 120,- Ft/fő osszegben határozza meg abban
az esetben, ha az ügyeleti ellátásban részt vevő többĺ település (Üröm, Csobánka, Pomáz, Pilisszentkereszt,
Pilisborosjen ő) Bo %-a szintén az emelés mellett dont.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés fenti feltételek melletti aláírására.

kötött

t3/14

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

72l2022. Nl.27.| TszHB határozat:
Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő TestÜletnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testülete a Pomáz Kornyéki orvosi Ügyeleti Bt' (székhely:
2014 Csobánka, Szellő u. L0., adószám: 24570129-I-L3, Ĺigyvezető: Dr. Pető lstván) 202t.évi tevékenységéről
szóló beszá molóját elfogadja'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

9.

Tájékoztatás a fotyamatban lévő pályázati projektekről
108 l 2022.(v l.2

Tárgyalta:

9. )

sz.

e

lőte rjesztés

Pénztigyi és Gazdaságĺ Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő:

Társadalmi Szolĺdarĺtásés Humán Ügyek Bizottsága
Dr. Gobl Richárd polgármester

Nád Lilla csoportvezető: lsmerteti az előterjesztést
Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?
Továbbĺ hozzászólás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

73lŻo22. Nl.27.| TszHB határozat:
Budakalász Város onkormányzat Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő TestÜletnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselö-testÜlete a folyamatban levo pályázati projektekrol szÓlÓ
tájékoztatÓt tudomásu l veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

Balogh Csaba elnök: Nyílt napirendĺ pontoknak vége. A bizottság zárt ülésen folytatja a munkát.
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