Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. november 17. napján tartott
rendkívüli testületi üléséről
Az ülés helye:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János
alpolgármester, Pál Csaba, Hausmann Mária, Pintér Gábor,
Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív
szerint.

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg azzal a módosítással,
hogy a meghívóban szereplő 3./ napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó napirendi pontok
közül, okafogyottá vált a napirendi pont tárgyalása, hiszen Mindszentgodisa Önkormányzata
jelezte, hogy külön hozzák létre a társulást.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
L/

Sásdi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Koszorús Tímea aljegyző

2./

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjének megbízása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3./

Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Napirend
1./

tárgyalása:

Sásdi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Koszorús Tímea aljegyző
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írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott előteljesztésében részletesen leírta, hogy
mi mindent kell tudni. A múlt héten pénteken Pécsen aljegyző asszonnyal közösen részt
vettek egy szakmai előkészítő találkozón. Kiderült, hogy a hatályos törvény, amire utal a
hivatkozás, azt is már módosítani fogják, de nem a központra, hanem a közös önkormányzati
hivatalok vonatkozásában, tehát, hogy milyen formában láthatják el ezt a szolgálatot, illetve
hivatkozott végrehajtási rendelet tervezetnél is újabb módosító javaslatok készültek benne. A
hatályos törvény szerint az önkormányzatnak meg kell tennie azt, amiről a határozati javaslat
szól, tehát döntéseket kell hozni és a központot mindenképpen létre kell hozni.
Mindszentgodisa község úgy döntött, hogy önállóan oldja meg ezt a feladatot, nem kíván
Sásddal feladatellátási szerződést kötni. Ennek megfelelően új határozati javaslatok kerültek
kiosztásra.
A finanszírozási rendben kiosztottak egy táblázatot, a lényeg az, hogy 6 álláshelyet
finanszíroz összesen a költségvetési törvény és ez hatályos. A 6 álláshelyre álláshelyenként 3
mFt-ot ad egy évre, ez összesen 18 mFt A 18 mFt-ból, amit kiszámoltak, hogy 16.611.600,Ft az, ami bérre és járulékaira kell, a különbözet 1.700 eFt, amit dologi kiadásra tervez. A
pénzügyi irodavezető számítása szerint 310 eFt körüli összeg lenne a ráfizetésük, amit hozzá
kellene adni ahhoz, hogy a szolgálat működjön. Jó hír, hogy idén ez a szolgálat a társulásba 3
mFt-os ráfizetéssel párosult. Jövő évben megváltozik a finanszírozási rend, megmarad a 3
mFt, levonva a 310 eFt-ot, marad majdnem 2.700 eFt. Tehát ez alapján biztosan
finanszírozható a szolgálat. A szolgálat működési helye, székhelye nem változik, tehát a Sásd,
Arad u. 1. szám alatt marad.
A határozati javaslat Ií.-ről kellene majd döntenie a testületnek, majd ezt követően a
határozati javaslat III. 1. és 4. pontjáról kellene dönteni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a mai nap folyamán Orbán Éva
intézményvezető jelezte feléje, hogyha az új központ elkezd működni, akkor ők onnan
kiszorulnak. Emiatt kérte, ahol a támogató szolgálat van, ott van egy iroda, arra szükségük
lenne, de azt ott leválasztották egy ajtóval. Annyit tudott mondani intézményvezető
asszonynak, hogy majd erről tárgyalni kell, hiszen ezt a kistérségi társulásnak kell majd
megtárgyalnia.
Hausmann Mária képviselő elmondta, ahol a támogatós szolgálat van, ott 3 fő dolgozik.
Véleménye szerint őket kellene más helyre elhelyezni, és azt az ajtót, ami ott le van zárva,
csak ki kellene nyitni. így ezt a részt megkaphatnák, amit intézményvezető asszony kért.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte a szociális társulást hogyan fogja érinteni?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a 2.800 eFt a családsegítéshez és gyerekjólétihez
kellett. Igazából a jövőt nem tudják megmondani, a jelenlegi tudásuk szerint nem lesz gond.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott II. határozati
javaslatot fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
191/2015. (XI. 173 KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását felülvizsgálva a közfeladatok
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal településein történő ellátására
költségvetési szervet létesít, mely a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
költségvetési szervének átszervezésével a feladat átadásával kiválás útján jön
létre. A feladatátadásról, a személyi és tárgyi feltételek átadásával, átvételével
és a jogutódlással kapcsolatos kérdésekről az önkormányzat a Társulással
megállapodást köt a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint, melynek
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati
javaslat III/1. pontját fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
192/2015. 00.170 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását átszervezve a család- és
gyermekjóléti szolgálat, továbbá a család- és gyermekjóléti központ
közfeladatok ellátására 2016. január 1-jétől Sásdi Család- és Gyermekjóléti
Központ néven költségvetési szervet létesít, melynek alapító okiratát a
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja, aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
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A Központ elhelyezéséről, az alakuláshoz szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosításáról a képviselő-testület a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti
Társulással a feladatátadásról kötött megállapodásban foglaltak szerint
gondoskodik.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

2./

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőiének megbízása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Hansmann Mária a bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága
a tegnapi napon megtárgyalta ezt a napirendi pontot, a bizottság elfogadja a javaslatot.
Személy szerint benne kételyek vannak Babodi Adriennel szemben, aki két éve dolgozik az
intézményben. Személy szerint érdeklődött a munkája iránt, akit kérdezett, attól olyan választ
kapott, azért nevezték ki őt helyettesnek, hogy a fizetése közel legyen a többiekéhez képest,
mert nagyon alacsony a fizetése.
Pál Csaba a bizottság tagja, képviselő úgy gondolja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen ezt el
kellett volna mondani.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, kifejezetten azért kapott intézményvezető megbízást,
mert ő az a személy, akire Orbán Éva intézményvezető támaszkodhatott, számíthatott.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Orbán Évának ott kellett maradnia, mert akkor
a házi segítségnyújtásnál lett volna baj.
Pál Csaba a bizottság tagja, képviselő továbbra is az a véleménye, hogy ezt a tegnapi nap
folyamán tartott bizottsági ülésen kellett volna elmondania elnök asszonynak.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a 3 hónapos megbízás ideje alatt nem lehet
bizonyítani, ezért javasolták az 1 éves időtartamú megbízást. Folyamatosan egyeztetettek,
tárgyaltak ez ügyben.
Hausmann Mária a bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy személy szerint Babodi
Adriennel semmi baja nincs.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, ha az egy éven belül bármi probléma lenne a
vezetővel, akkor megszüntetik a megbízatását.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy részére is elmondták, hogyha jól vezeti majd a
központot, akkor a kinevezése is szóba kerülhet.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy már korábban is bizonyított, amikor a társulás
vezetésével bízták meg. Mindig itt járt a hivatalban, akár nála, akár a pénzügyi irodavezető
úrnál, tehát mindig egyeztetett és végezte a munkáját.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati javaslat UI/3. pontját fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
193/2015. (XI. 173 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkonnányzat Képviselő-testülete a Központ vezetésével
ideiglenesen, 2016. január 1-jétől számított 1 évre Babodi Adrienn
családgondozót bízza meg.
Az intézményvezetői pályázatot kiírásáról a képviselő-testület később dönt. A
megbízott intézményvezető részére a képviselő-testület 250 %-os mértékű
vezetői pótlékot állapít meg.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

3./

Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott anyag 5. oldalán a dőlt betűs rész az
újdonság. Kikerülnek a feladatok a társulási megállapodásból, továbbá egy feladatelíátási
megállapodást köt a társulás Sásddal. Nagyon fontos, hogy hatom oldalú megállapodást kell
kötni. Mindszentgodisa innét nem visz el semmit, minden eszköz, amit jelenleg használnak,
ha van a feladatokra, ez mind Sásdnak marad, tehát a központhoz kerül át. Oka annyi, hogy a
kistérségi társulás jelenleg működik, ez a kistérségi társulás vagyonát képezi és annak
Mindszentgodisa nem tagja.
Ebben a témában a 8 polgármester polgármesteri koordinációs értekezletet tartott a múlt
héten, ahol többek között a társulási megállapodás módosítása is szóba került. A
polgánnesterek elfogadták a javaslatokat. A holnapi nap folyamán pedig szociális társulási
ülést fognak tartani. Orbán Éva intézményvezető beosztása, funkciója nem változik,
feladatköre fog módosulni, kevesebb feladata lesz tulajdonképpen, de január 1. napjától majd
más feladatot kap helyébe.
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Az idősekről való gondoskodás fontos és kiemelt feladat. Az intézményvezető asszonnyal
erről tárgyaltak és megnyugtatták, hogy e téren szükségük van rá.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott I. határozati
javaslatot fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
194/2015, (XI17.1KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvényben, foglaltak szerint felülvizsgálta a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2016. január 1-jétől a család- és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás - a fenntartott költségvetési szerv - által ellátott feladatok közül
kiveszi, ezzel a társulás és a szolgáltató nevéből törli a gyermekjólétre történő
utalást. A társulási megállapodás ennek megfelelő módosítását a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek
megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.
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