
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
(hangszalagos rögzítéssel) 

 
 
Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. február 22-i 

rendkívüli    n y í l t     üléséről. 
  
Jelen vannak:  Juhász János  polgármester 
    Rigó László   alpolgármester 
    Ferencz Kornél  alpolgármester 
    Dr. Szabadkai Tamás képviselő  
    Bódai Gábor   képviselő   
    Nedoba Károly  képviselő 
    Gábris István   képviselő 
    Varga László   képviselő 
    Őri Gyula   képviselő 
    Bártfai Antal   képviselő   
    Horváth Tibor  képviselő 

Schmidt Lóránd  képviselő   
 Fülöp Sándor  képviselő   
 Etelvári Zoltán  képviselő   
 Szakács Benőné  képviselő   
     

 
Állandó meghívottak: Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Komjátiné 
Herman Éva gazdasági osztályvezető, Szabóné Nyigrényi Judit hatósági osztályve-
zető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István pályázati és közbeszerzé-
si referens, Barna Edina szakreferens, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 
 
Juhász János polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést 1630 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel 14 képviselő megjelent. 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Fülöp Sándor 
.személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.  
Szavazásra teszi fel Rigó László jkv. hitelesítőnek történő megválasztását. A képvi-
selőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi 
fel Fülöp Sándor jkv. hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 13 
igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását. 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. 
 
N a p i r e n d : 
   1.)  Közoktatási Esélyegyenlőségi  
    Helyzetelemzésről döntés. 
     Előadó. polgármester 
    
  Z á r t     ü l é s : 
    



 2 

   1.)  Szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok   
    megválasztása. 
     Előadó.  jegyző 
 

A képviselőtestület rátér a nyílt ülés 
 napirendi pontjának tárgyalására. 

Őri Gyula 1635 órakor  megérkezett, 
így a további munkában 15 képviselő vesz részt. 

 
   1.)  Közoktatási Esélyegyenlőségi  
    Helyzetelemzésről döntés. 
     Előadó. polgármester 
 
 
Varga László ismerteti az OKB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a bizottsági javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

50/2008.(II.22.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta  a 
„Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés-ről döntés”  tár-
gyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és 
elfogadja az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést, mely alapját képezi 
az elkészítendő Esélyegyenlőségi Tervnek. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Helyzetelem-
zésben megjelölt feladatokhoz az alábbi észrevételeket fűzi: 
 

 
- Családi napközi és a családok átmeneti otthona szolgáltatások 
elérhetőségének megteremtését a település teljes lakossága 
számára 

Sárbogárd lakosainak szám nem éri el a 15.000 főt. Az 1997. évi 
XXXI. Tv. 94. § (3) a-c, értelmében a 10.000-nél több állandó lako-
sú településen az önkormányzatnak csak bölcsődét kell fenntarta-
nia. A 20.000-nél több lakos esetén kötelező gyermekek átmeneti 
otthonát ill. 30.000-nél több állandó lakos esetén kötelező csalá-
dok átmeneti otthonát fenntartania.    
Azaz a családok átmeneti otthonának fenntartása nem tartozik 
Sárbogárd Város Önkormányzatának kötelezendően előírt felada-
tai közé, azt felvállalni nem tudja. 
 
A családi napközi olyan nem közoktatási célú ellátás, melyben 
igény szerint azon gyermekeket kell részesíteni, akik sem bölcső-
dei, sem óvodai ill. sem napközi ill. tanulószobai ellátást nem 
vesznek igénybe (1997. évi XXXI. Tv. 43. §. (1) és (2) ). Azonban 
Sárbogárd Város Önkormányzata minden gyermek, tanuló részére 
biztosítja a napközbeni ellátás igénybevételének lehetőségét, 
melynek érdekében az alábbi  intézményeket működteti: 
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= bölcsőde:   itt a szükségletekhez igazodó ellátás érdekében 
még időszakos gyermekfelügyelet is működik 

= óvodák :  az összes óvodás korú, azaz  a 3. életévét betöltött 
gyermeket felvette, és a jövőben is tervezi felvenni  

= iskolákban: tanulószoba, napközis csoportok és iskolaotthonos 
oktatás is működik igény szerinti számban. 

 
- Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálatnál a lemorzsolódás csökkentése érdekében az 
érintett tanulók, tanulói csoportok esetében a tanórán kívüli fel-
készítő programok szervezése 

Ezt Sárbogárd Város Önkormányzata, mint fenntartó jelzi az in-
tézmény vezetőjének. 

 
 

- Felújítások: 
Sárbogárd Város Önkormányzata feladatának tekinti, hogy minden 
lehetséges forrást felkutasson, minden lehetséges pályázaton in-
duljon, amelyre lehetősége nyílik, hogy a szükséges felújításokat 
megtehesse, mint fenntartó. 

 

- A gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés 
Igényfelmérés után dönt arról, hogy szükséges –e, ill. lehetséges-e 
(anyagi, infrastrukturális, személyi) az, hogy  valamennyi rászoruló 
részesül fejlesztésben. 

 

- HHH gyermekek, családok (önbevalláson alapuló) besorolási 
rendszere 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai közé tartozik 
az elérhető támogatási rendszerek ismertetése (ebbe beletartozik 
a HHH is), melynek eleget tesz, de hogy mennyi lesz a visszaér-
kezett  adatlapok  száma, erre nem tudnak. 
A CKÖ-nek jelezzük, hogy igény lenne a kitöltésben való segít-
ségnyújtással és az ehhez kapcsolódó tájékoztatási és információs 
tevékenységgel kapcsolatos munkájára.  

 

- A város bölcsődéjében meglévő férőhelyek száma 
Sárbogárd Város Önkormányzata bővítést nem tervez, a csökkenő 
gyermeklétszám miatt. A bölcsőde kihasználtsága: 2005. évben 
90%, 2006. évben 75 %, 2007. évben 90% volt csak. Azonban a 
felmerült igények miatt a bölcsödében időszakos gyermekfelügye-
let is működik. 

 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
= tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése: 
  2007. évben történt fejlesztés, a lehetséges pá-

lyázati lehetőségek felkutatása jelenleg is folyik. 
= szorosabb és intézményesített együttműködésre:  
 Jelezzük az adott szervezeteknek, hogy a jelenleg 

formális kapcsolatot, együttműködési megállapo-
dásokkal tegyék szorosabbá. 

=  felvilágosító és tájékoztatási tevékenység:  
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felada-

tai közé tartozik az elérhető támogatási rendsze-
rek ismertetése, melynek eleget is tesz. 

 
Sárbogárd Város Önkormányzata utasítja Polgármestert, hogy az 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést írja alá, továbbá gondoskodjon  
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- az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés  KDOP pályázat mellékle-
teként történő benyújtásáról 

- az Esélyegyenlőségi Terv elkészítéséről a pályázati kiírásnak 
megfelelő időben. 

-  az észrevételekben kitűzött feladatok elvégzéséről. 
 
Határidő: aláírásra és benyújtásra :    azonnal 

 terv készítése és feladatok elvégzése:  szükség szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 

A képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén több napirend nem volt, Juhász János pol-
gármester az ülést 1634 órakor berekesztette azzal, hogy zárt ülésen tárgyal tovább a 
képviselőtestület. 
 
 

kmf. 
 
 

(. Juhász János .)      (. Dr. Krupa Rozália .) 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
(. Rigó László .)      (. Fülöp Sándor .) 
    képviselő, jkv. hitelesítő       képviselő, jkv. hitelesítő  


