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Iktatószám: SZ/

/2/2014.

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Vallási Bizottsága
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Vallási Bizottság 2014. február 26án megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Tóthné Szentandrássy Csilla bizottsági elnök, Berecz Gábor, Kazinczy Tamás bizottsági
tagok
Meghívottak: Fazekas Barna alpolgármester, dr. Szolnoki Imre aljegyző, Csúzi István irodavezető,
Szilágyiné Rab Tímea mb. irodavezető
Jegyzőkönyvvezető: Kállai Éva szervezési ügyintéző
A bizottsági elnök 17 óra 10 perckor megnyitja az ülést.
Tóthné Szentandrássy Csilla bizottság elnök:
Szeretettel köszöntök mindenkit, a mai bizottsági ülésen. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel jelen van,
így határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Berecz Gábort. Kérem, erről szavazzunk.
(A szavazáson jelen van 3 fő bizottsági tag.)
Oktatási és Vallási Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2014.(II.26.) sz. Oktatási és Vallási Bizottság határozata:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Vallási Bizottsága a 2014. február 26-i
ülésről készült bizottsági jegyzőkönyv második aláírójának Berecz Gábort választja.
Felelős: Tóthné Szentandrássy Csilla elnök
Határidő: azonnal
Tóthné Szentandrássy Csilla bizottság elnök:
Két napirendi pont lenne, az egyebekben nekem lenne egy dolog, amit meg kellene beszélni, Horváth
doktornőtől kaptam egy levelet a Szemere iskolában működő büfével kapcsolatban. Kérem szavazzunk a
napirendi pontok elfogadásáról.
(A szavazáson jelen van 3 fő bizottsági tag.)
Oktatási és Vallási Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2014.(II.26.) sz. Oktatási és Vallási Bizottság határozata:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Vallási Bizottsága a 2014. február 26-i
ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2. Egyebek
Felelős: Tóthné Szentandrássy Csilla elnök
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont
Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására
(Szilágyiné Rab Tímea mb. irodavezető ismerteti az előterjesztést és a módosító indítványt.)
Berecz Gábor bizottsági tag:
Az ingatlanokból befolyó összegekről azt a tájékoztatást kaptam, hogy már el vannak téve a
Katasztfófavédelmi Központ megvásárlásához. Szeretném, ha ezekből az ingatlanokból maradna tartalék is,
ki tudja mit hoz a jövő. Lakosság létszáma nő, az iskolákat, óvodákat bővíteni kell. Legalább pályázati önrész
alapnak kellene ezeket az ingatlanokat eltenni.
Fazekas Barna alpolgármester:
Az ingatlan eladást abban az ütemben tervezzük, ahogy feltétlenül szükség van rá. Ha ki tudjuk gazdálkodni
az évet ingatlan eladás nélkül, akkor nem fogunk eladni ingatlant. Ez ahhoz kellett, hogy nagyjából az
egyensúlyt be tudjuk állítani.
Berecz Gábor bizottsági tag:
Mi van akkor, ha nem kapunk annyit a MÜKI-ből, amennyire számítunk, módosítjuk a költségvetést?
Fazekas Barna alpolgármester:
Akkor a beruházásokat drasztikusan csökkenteni kell.
Kazinyczy Tamás bizottsági tag:
A Katasztrófavédelmi Központ megvásárlása 230 millió Ft miből lesz?
Szilágyiné Rab Tímea mb. Irodavezető:
Hitelből. A hosszúlejáratú hitelek és felvétele soron szerepel.
Tóthné Szentandrássy Csilla bizottság elnök:
A hitellel kapcsolatban, volt egy információ a testületi ülésen, hogy pár év alatt ki tudjuk termelni. Mit lehet
erről tudni?
Fazekas Barna alpolgármester:
Van egy üzleti terv a Katasztrófavédelmi Központ hasznosítására, egy bizonyos nézetből. Ha ez sikerül, akkor
5 év alatt ki lehet sikerülhet, ha nem azon módon, akkor is legalább 10 év alatt. Úgy kértünk ajánlatot a
bankoktól, hogy mindenképp lehessen előtörleszteni. Nem kötött és 10 évnél semmi esetre sem szeretnék
hosszabb futamidőt. 230 milliónál nem tudunk többet kérni a banktól, mert onnantól kezdve kötelezően
pályáztatadnó közbeszerzés.
Tóthné Szentandrássy Csilla bizottság elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a rendeletalkotási javaslat elfogadásáról.
(A szavazáson jelen van 3 fő bizottsági tag.)
Oktatási és Vallási Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2014.(II.26.) sz. Oktatási és Vallási Bizottság határozata:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Vallási Bizottsága a „Javaslat Pécel Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására" tárgyban beterjesztett rendeletalkotási
javaslatot a módosító indítvány figyelembe vételével elfogadsára javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: Tóthné Szentandrássy Csilla elnök
Határidő: azonnal
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(Szilágyiné Rab Tímea mb. Irodavezető 17 óra 40 perckor elhagyja az üléstermet.)
2. napirendi pont
Egyebek
Tóthné Szentandrássy Csilla bizottság elnök:
Kaptam Horváth Mária doktornőtől egy levelet, amit felolvasnék. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fazekas Barna alpolgármester:
Nincs arra törvényi szabályozás, hogy mit lehet és mit nem lehet árulni a büfében? Mert ha van, akkor azt be
kellene tartani.
(Fazekas Barna alpolgármester 17 óra 42 perckor elhagyja az üléstermet.)
Csúzi István irodavezető:
Ez az iskaola állami fenntartású, az ingatlannal mi rendelkezünk. Megvizsgálunk minden lehetőséget. Úgy
tudom, hogy az épület úgy lett kialakítva, hogy az a kis sarok a büfének a helye. Arra valóban van
szabályozás, hogy az egészséges élketmód, a táplálkozás ügyében a büfével kapcsolatosan milyen termékeket
lehet árulni. Úgy gondolom, hogy ezt be lehet tartatni a másik szerződő féllel. A megfelelő jogszabályi
részekben ki fogjuk vizsgálni és az önkormányzat mint szerződő fél nyilvánvaló, hogy fog hatni a szerződés
szakmai, végrehajtási tartalmára is. Azt tapasztalom az iskolában, hogy nagyon sokan vannak a szünetekben
a büfénél. Általában a köznevelési intézményekben működik büfé. Meg kell találni azt a részt, hogy ez úgy
működjön, hogy a büfésnek is megérje. Meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk ez ügyben tenni.
Berecz Gábor bizottsági tag:
Ahhoz, hogy ez zárt legyen, meg lehetne oldani gipszkarton fallal és egy páraelszívó berendezéssel a szagot
ki lehetne vezetni. Esetleg még az is megoldható lenne, hogy az étterem részben kerülne kialakításra a büfé.
Tóthné Szentandrássy Csilla bizottsági elnök:
A határozati javaslat a következő lenne, az Oktatási és Vallási Bizottsága felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja
meg a dr. Horváth Mária gyermekorvos által PIOK iskolai büféjével kapcsolatban írt levelet, és szakmai
szempontból a kötelező jogszabályoknak megfelelően a korszerű táplálkozás igényeit figyelembe véve járjon
el. A következő bizottsági ülésre készüljön erről az intézkedésről beszámoló, valamint műszakilag vizsgálja
felül a hivatal a szerződésben foglaltak szerint elvárható-e a szolgáltatótól, hogy a felmerült igény orvoslását
megoldja, amennyiben igen, azt érvényesítse, amennyiben nem, vizsgálja meg az önkormányzat, hogy milyen
műszaki feltételekkel oldhatók meg a problémák és ennek milyen költségei vannak. Kérem, szavazzunk.
(A szavazáson jelen van 3 fő bizottsági tag.)
Oktatási és Vallási Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
19/2014.(II.26.) sz. Oktatási és Vallási Bizottság határozata:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Vallási Bizottsága felkéri a hivatalt, hogy
vizsgálja meg a dr. Horváth Mária gyermekorvos által PIOK iskolai büféjével kapcsolatban írt levelet, és
szakmai szempontból a kötelező jogszabályoknak megfelelően a korszerű táplálkozás igényeit figyelembe
véve járjon el. A következő bizottsági ülésre készüljön erről az intézkedésről beszámoló, valamint
műszakilag vizsgálja felül a hivatal a szerződésben foglaltak szerint elvárható-e a szolgáltatótól, hogy a
felmerült igény orvoslását megoldja, amennyiben igen, azt érvényesítse, amennyiben nem, vizsgálja meg az
önkormányzat, hogy milyen műszaki feltételekkel oldhatók meg a problémák és ennek milyen költségei
vannak.
Felelős: Tóthné Szentandrássy Csilla elnök
Határidő: 2014. márciusi rendes bizottsági ülés
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Tóthné Szentandrássy Csilla bizottság elnök:
Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel, megköszönöm mindenkinek a munkáját, az ülést bezárom.
(A bizottsági elnök 17 óra 46 perckor bezárja az ülést.)
k. m. f.

Berecz Gábor
bizottsági tag

Tóthné Szentandrássy Csilla
bizottsági elnök

