Pomáz Város Önkormányzata
Kulturális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv
Felvéve: Pomáz Város Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottság 2018. szeptember 11-én a
Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy a Kulturális és Sport Bizottság 4 fővel jelen van,
határozatképes. Vicsi László polgármester Úr kérésére 5. napirendi pontnak az Egyebek pont
előtt napirendre vesszük, a Kínai Népköztársaság Foshan Városának Changcheng Körzete és
Pomáz Város közötti memorandum megtárgyalását.
A napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Szalontai Katalin Pomáz Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde intézményvezető:
További napirendi pontot szeretnék javasolni a Bölcsődében működő Speciális csoport
létszámának bővítéséről.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszönöm szépen. A bizottság az elhangzott javaslatot az Egyebek napirend keretében fogja
megtárgyalni. Az elhangzott kiegészítéssekkel, aki elfogadja így a napirendet, az kérem,
szavazzon igennel.
Az alábbi napirendet a Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal (egyhangúan) elfogadta.

1.

NAPIREND
a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. való
csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének
meghatározására

ELŐADÓ
Vicsi László polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei
Krisztina jegyző

b.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. feltétel
rendszeréről
2.

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetői
beszámolója 2017.-2018. évre

Vicsi László polgármester
Szalontai Katalin Pomázi
Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde
Intézményvezető

3.

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság I. félévi
munkájáról

Vicsi László polgármester
Hámornyikné Csemeczki Zita
főtanácsos

4.

Pomáz Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
(2018-2023) megtárgyalása

Vicsi László polgármester
Nagy Attiláné Közigazgatási és
Népjóléti csop.vez.

1

5.

6.

Előterjesztés a Pomáz városának a Kínai Népköztársaság
Foshan városának Changcheng körzetével történő
együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozóan.
Egyebek

Vicsi László polgármester

1. napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének
meghatározására
Nagy Attiláné Közigazgatási és Népjóléti csop.vez.:
Minden évben meghirdetjük, továbbra is 2 millió Ft tervezését irányozza elő a testület. A
költségvetésben meg jelenik. Pomázon a pályázat elég népszerű és a fiatalok ki is használják ezt
a lehetőséget.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. való csatlakozásról, illetve a
szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározásáról szóló határozat javaslatot, az kérem,
szavazzon igennel.
34/2018.(IX.11.) sz. KSB határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúan)
jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
1.

hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

2. hogy a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat során
adandó támogatás keretösszegeként 2 millió Ft-ot irányoz elő a 2019-es költségvetésben.
Felelős: Ternovszky Béla bizottsági elnök
Határidő: azonnal

b.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. feltétel rendszeréről
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. feltétel rendszeréről szóló előterjesztést,
az kérem, szavazzon igennel.
35/2018.(IX.11.) sz. KSB határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal
(egyhangúan) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy a Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg:
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A pályázat kötelező mellékletei:
1.. A Pályázó a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2018/2019. tanév első félévéről.
2.. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
3.. Igazolás az egy háztartásban élők számáról, melyhez szükséges az érintett személyek
hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséről
4.. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság álláspontja
alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi szempontokat
veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges:
A pályázó:
 rossz anyagi körülmények között él, az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által meghatározott) összegének két
és félszeresét nem haladja meg,






árva vagy félárva,
családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
gyermeket nevel,
egyedül neveli gyermekét,
valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg vagy rokkant van,
 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
 nem részesül kollégiumi ellátásban.”
A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN ESETBEN dokumentumokkal kell
igazolni az alábbiak szerint:
 A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint
összegét.
 Jövedelem:
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
 - aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
 - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
 Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
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 Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
 Nem minősül jövedelemnek
 a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtott települési támogatás,
 b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára
fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
 c) az anyasági támogatás,
 d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
 e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
 f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
 g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
 h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
 i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
 j) a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevétel,
 k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven
belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
 l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
 a közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - EREDETI tanulói és/vagy hallgatói
jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében születési anyakönyvi kivonat
másolata,
 a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának (testvér), kiskorú gyermekek
születési anyakönyvi kivonata
 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság határozata.
 hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső jövedelmet(!!!!)
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg:
1. Nyilatkozat a pályázathoz BURSA 2019
2. Munkáltatói jövedelemigazolás BURSA 2019
3. Tartásdíj nyilatkozat nyomtatvány BURSA 2019
4. Hozzájáruló nyilatkozat az egy háztartásban élők személyes adatainak kezeléséről BURSA
2019
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A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama
alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő
továbbításához.
A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe
történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért
felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson
Felelős: Ternovszky Béla bizottsági elnök
Határidő: azonnal
2. napirend: A Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde Intézményvezetői beszámolója
2017.-2018. évre
Szalontai Katalin Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde Intézményvezető:
Először meg szeretném kérdezni, hogy esetleg van-e valakinek kérdése.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:
Nekem nem kérdésem lenne, hanem most, hogy jelen van mindkét Intézményvezető,
szeretném megköszönni nekik ezt a beszámolót.
Megmondom őszintén, az első olyan, amikor nem kellett bele írnom vagy bele javítanom a
beszámolóba, semmilyen hibát nem találtam benne. Eddig is tudtuk, hogy Szalontai Katalin a
Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde Intézményvezetője milyen vezető, de Nemes Takách
Erzsébet Tagintézményvezetőnek ez az első olyan beszámolója, ami úgymond a saját
munkájának az eredményét mutatja be. Azt látom, hogy egyébként a bölcsődében hatalmas
változások vannak, és szerintem a szülőknek is az egyetértésével találkozik ez az új rendszer,
amit ide bevezet. Szeretném a Hivatal nevében mind a kettő intézményvezetőnek megköszönni
ezt az összeállított anyagot és természetesen a munkájukat is.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a bizottság nevében. A munka tökéletes, kimerítő és ezt
a mennyiségű anyagot összerakni nagy feladat.
Szalontai Katalin Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde Intézményvezető:
Amire utaltatok, hogy bőséges és hosszú, a törvény előírásoknak megfelelő, mivel egy
beszámolónak ezeket a pontokat kell tartalmaznia, ez a kötelezettség.
Nemes Takách Erzsébet Tagintézményvezetőt szakmailag nagyon magas szintű szakembernek
tartom és nagyon köszönöm a munkáját. 2017 november közepétől van nálunk és azóta
nagyon sok harcot vívtunk. Egy új vezető mindig új elképzelésekkel és tervekkel érkezik és így
az eddig meg szokott közösséget neki fel kell ráznia. Ott van a szakma a kis ujjába és ez
mentén szeretne a kollégákkal együtt dolgozni. Azért voltak nekünk rögös napjaink, hónapjaink
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ez alatt a rövid idő alatt, de nem ez a lényeg, mert ez a mi kettőnk dolga. Azt gondolom, hogy
ezt lerendeztük és igyekszünk megfelelő szakmai irányoldalt mutatni.
Szeretném a beszámolóból még kiemelni a kötelező továbbképzéseket. A mi szféránkban a
továbbképzések finanszírozása nem kötelező a fenntartónak. Nem ír róla semmit a törvény, a
kötelezettség az, hogy 7 évente 120 órát kell teljesíteni minden pedagógusnak. Szeretném az
Önkormányzatnak megköszönni, hogy a továbbképzések 80%-át ő állja és csak 20%-ot kell
hozzá tenni a dolgozónak. Ez egy iszonyatosan nagy segítség a kollégák részére.
A minősítésről és a tanfelügyeletről is írtam. Ebben az évben volt 2 intézményvezetői
tanfelügyelet, az egyiket a Mesevár Óvodának az Intézményvezetője kapta és a másikat pedig
május végén én a Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde Intézményvezetője. Szeretném meg
köszönni a Polgármester Úrnak, hogy eljött, mivel a munkáltatót is meg kell, hogy interjúvolják.
Ezen kívül októberben lesz még nekünk kettő intézményi tanfelügyeletünk is. A két vezetői
véleményt csatoltam a beszámoló mellé.
Évről évre egyre nehezebb a gyerekekkel azzal szembe, hogy nagyon okosak, értelmesek és jó
a felfogásuk. A műszaki dolgokhoz mindenkinél jobban értenek, de ugyan akkor meg a
figyelem, a koncentráció, a toleráló képességük és a türelmük kicsi, tehát magatartási
problémájuk vannak.
Az Önkormányzatnak és a fenntartónak is nagyon szépen köszönöm a segítséget, minden
problémánkat segítettek megoldani.
Nemes Takách Erzsébet Tagintézményvezető:
Röviden szeretnék szólni, meg szeretném köszönni a fenntartónak és Szalontai Katalin Pomázi
Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde Intézményvezetőjének az együttműködést és azt, hogy
befogadtak, elfogadtak. Köszönöm szépen.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, aki elfogadja
A Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde Intézményvezetői 2017.-2018. évre szóló beszámolóját,
az kérem, szavazzon igennel.
36/2018.(IX.11.) sz. KSB határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúan)
jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Pomázi Hétszínvirág ÓvodaBölcsőde intézményvezetőjének 2017-2018.évre vonatkozó beszámolóját.
Felelős: Ternovszky Béla bizottsági elnök
Határidő: azonnal

3. napirend: Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
A beszámolót mindenki megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben
nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel.
37/2018.(IX.11.) sz. KSB határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal
(egyhangúlag) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Pomázi Települési
Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Ternovszky Béla bizottsági elnök
Határidő: azonnal

6

4. napirend: Pomáz
megtárgyalása

Város

Helyi

Esélyegyenlőségi

Programjának

(2018-2023)

Nagy Atilláné Közigazgatási és Népjóléti csop.vez.:
Megcsináltuk az újabb Helyi Esélyegyenlőségi programot az Önkormányzat számára, ez a 2013as év tovább fejlesztése. Tulajdonképpen a jogszabály határozza meg, hogy a Program milyen
tartalmi elemeket tartalmazzon. A szociális bizottság elfogadta.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, aki elfogadja,
az kérem, szavazzon igennel.
38/2018.(IX.11.) sz. KSB határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúan)
jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Pomáz Város Önkormányzat
Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023).
Felelős: Ternovszky Béla bizottsági elnök
Határidő: azonnal
5. napirend: Előterjesztés a Pomáz városának a Kínai Népköztársaság Foshan
városának Changcheng körzetével történő együttműködési megállapodás
megkötésére vonatkozóan.
Vicsi László polgármester:
Egy nagyon érdekes megkeresést kaptunk dr. Pető Ernő c. egyetemi docens a Magyar- Kínai
Gazdasági Kamara Magyarországi vezetőjétől. Pest megye Önkormányzatát keresték meg
elsősorban, hiszen Pest megyének nagyon jó Kínai kapcsolatai vannak.
A Kínai tartomány 100-szor nagyobb, mint Pest megye, lakosságát tekintve is. Keleti nyitással
kapcsolatban Pest megyét keresik a Kínai Népköztársaság városai, körzetei. Pest megye Pomáz
városát ajánlotta erre az együttműködésre vagy erre az első körös beszélgetésre. Szeptember
19-én érkeznek Budapestre, ott találkoznak Pest megye közgyűlésének vezetőivel, valamint a
Kínai- Magyar Gazdasági Kamarával. Szerbia, Románia és Szlovákia Kamarái is részt vesznek
az eseményen, mert először kulturális, de későbbiekben főleg gazdasági bázist szeretnének
kiépíteni ebben a 4 országban. Kínának az a célja, hogy minél több árut és szolgáltatást tudjon
rajtunk keresztül az Európai Unióba bevinni. Ez nem testvérvárosi kapcsolat, egyelőre csak
elindul egy folyamat.
Ennek a Foshan Városnak a Changcheng Körzete egy közel 8 millió lakosú város, közép Kínai
település. Changcheng Körzet Kínának a katonai, politikai és közigazgatási központja ez a közel
120 ezres körzet keres magának valamilyen fajta kapcsolódási pontot Európába. Ők úgy
gondolták, hogy számukra a mi kis 18 ezres településünk jó lehet. Ha a képviselő testület
elfogadja ezt a nyilatkozatot és a kölcsönös megismerésnek az első lépését, akkor azt a
tájékoztatást fogják kapni, hogy mi hajlandóak vagyunk erre és akkor a közeljövőben
visszajelzést küldenek számunkra. Ők haza viszik ezt a Memorandumot, és ha elfogadják ők is,
akkor a jövőben kialakulhat szorosabb együtt működés a két tartomány a két város, illetve az
ottani gazdasági körök között. Ez a terület gazdaságilag az egyik legaktívabb területe Kínának.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszönöm szépen. Esetleg kérdés, hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
aki elfogadja a Pomáz városának a Kínai Népköztársaság Foshan városának Changcheng
Körzetével történő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést az
kérem, szavazzon igennel.
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39/2018.(IX.11.) sz. KSB határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúan)
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. szeptember 12-i ülésén tűzze napirendre a Kínai
Népköztársaság Foshan Városának Changcheng Körzete és Pomáz Város közötti memorandum
megtárgyalását.
Felelős: Ternovszky Béla bizottsági elnök
Határidő: azonnal

6. napirend: Egyebek
Szalontai Katalin Pomáz Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde intézményvezető:
A segítségét szeretném kérni a fenntartónak, miszerint köztudott, hogy a bölcsödében van egy
Speciális csoport, ahol sajátos nevelési igényű gyerekeket tudunk fogadni. Ennek a csoportnak
maximálisan 6 fős létszáma lehet. Most konkrétan egy gyerek esetében beszélünk a témáról, de
hogyha visszagondolok, már a tavalyi és a tavaly előtti évben is voltak, vagy lettek volna olyan kis
gyerekek, akiket nem lett volna szabad óvodai nagy létszámú 25 fős csoportba berakni, mivel
nekik ez nem szolgálja a fejlődésüket. Jó lett volna, ha a Speciális csoportba bekerülhettek volna,
de létszám stop miatt ezt nem tudtuk megtenni. Most viszont Nemes Takách Erzsébet
Tagintézményvezető segítségével találtunk egy olyan törvényt a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. § ami azt mondja, hogy lehet
bővíteni a létszámot 9 főre abban az esetben ha a négyzet méter megengedi, valamint ha még
egy plusz kis gyermek nevelő abban a csoportban segédkezik. Tudnotok kell, hogy ebben a
csoportban egy nevelési tanácsadó illetve a pedagógiai szakszolgálat által delegált fejlesztő
pedagógus az, aki foglalkozik a gyerekekkel és mellette van két kisgyermek nevelő. Úgy
gondoltunk az egyiket oda rakjuk a Speciális csoporthoz, mivel segítségre van szükség. Ez
viszont megadná azt a lehetőséget, hogy 9 főre fel tudnánk bővíteni a Speciális csoportot. Nem
kellene állást létesíteni, többlet költséggel nem jár, nem kell új kollegát felvenni, hanem ennek az
eredménye csak egy belső átszervezés lenne. Ehhez pedig fenntartói döntés kell. Szeretnénk
élni a lehetőséggel, és kérnénk a fenntartó támogatását és jóváhagyását.
Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja, a Speciális
csoport létszámának a bővítéséről szóló javaslatot az kérem, szavazzon igennel.

40/2018.(IX.11.) sz. KSB határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúan)
jóváhagyja, és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a 2018. szeptember 12-i ülésén tűzze
napirendre a Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde eddigi 6 fős speciális csoport létszámának 9
főre bővítését a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 46. §. alapján.
Felelős: Ternovszky Béla bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Ternovszky Béla bizottsági elnök:
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az Egyebek napirendi
ponthoz? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételt, és az ülést ezennel
bezárom.

Kmft.

Ternovszky Béla
bizottság elnöke

Barta Éva
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Juhász-Hajmási Luca
ülésszervező
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