SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 246-10/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2016. november 14-én (hétfő) 8.15 órakor, a Vármegyeháza
társalgójában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Gombás Viktória Rita, Lemle Béláné,
Ferencz Zoltán József, Kerekes László Géza,
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Horváth Jánosné bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Feri Blanka osztályvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

-

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 6 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 8.15 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
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dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadása
(324. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadása
(324. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy Magyarország központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50. §-a módosította a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 40/A. § (3) bekezdését, mely szerint 2017. január 1jétől család- és gyermekjóléti központ kizárólag a járásszékhely önkormányzat
fenntartásában működhet. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében 2017.
január 1. napjától Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás fenntartásából Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásába kell, hogy kerüljön ezzel egyidejűleg a Társulás
megszüntetéséről is dönteni kell. Két lehetőség merült fel az átalakítással kapcsolatban. Az
egyik megoldás lehet, hogy az intézményből kiválik a Családsegítő Központ, jelenleg ebben az
intézményi egységben integráltan működik a hajléktalanellátás és a családok átmeneti
otthona is. Tehát a társulásban maradna a két utóbb említett ellátási forma, és a
Családsegítő Központ kiválna. A másik lehetőség melyet megvizsgáltunk, hogy az egész
intézményrendszer jelenlegi formájában megmarad – hiszen jól működik – viszont megszűnik
a társulás. Az előzetes jelzések alapján, a Szekszárddal jelenleg együttműködő
önkormányzatok a jövőben is együtt kívánnak működni a várossal, mely együttműködésre
feladatellátási szerződések megkötése nyújthat lehetőséget, minden önkormányzattal külön2

külön. A társulás fenntartásához a jogszabályváltozás után kisebb összegű állami támogatás
kapcsolódik ellentétben a korábbi évek gyakorlatával, amikor az önkormányzatoknak
anyagilag is érdeke volt a társulások létrehozása, mivel jelentős anyagi segítséget kaptak a
központi költségvetéstől. Kifejezetten a társuláshoz kötődő jelentősebb állami dotáció a
hajléktalan ellátáshoz kötődik, ez az összeg jelen esetben 4 – 4,5 millió forint évente.
Amennyiben az intézmény – külön ellátási formákra történő – felosztása valósul meg, abban
az esetben 4,5 millió forint elmaradna, de két intézményt kellene fenntartani például két
intézményvezetői státusszal. Javasolja, a társulás megszüntetését, a jól működő
intézményrendszer fenntartását, és a társuláshoz tartozó településekkel az önkormányzat
kössön feladatellátási megállapodásokat. Elmondja, hogy a családok átmeneti otthona
tekintetében Tolna Város Önkormányzata is jelezte, hogy feladatellátási szerződést
kívánnának kötni a várossal.
Ferencz Zoltán József bizottsági tag: Kérdezi, hogy a feladatellátási szerződéskötés esetében
a Szekszárddal szerződő fél anyagilag is részt venne-e az intézmény fenntartásában.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a jogi szabályozás egyszerűbb a feladatellátási
szerződések esetében, mint a társulásoknál. A társulások esetében a társulási tanács dönt a
társulást érintő kérdésekben, mint például a társulás költségvetése. A feladellátási
megállapodások esetében az önkormányzat a fenntartó, jelen esetben a város fogja a
döntéseket meghozni és természetesen a településekkel el tud számolni, az orvosi
ügyeletekhez hasonlóan. Tolna Város korábban családok átmeneti otthonát nem hozott
létre, hanem helyettes szülői hálózatot működtetett. A helyettes szülői hálózat azonban
jelenleg már nem működik, és mivel a gyermekek átmeneti gondozása kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat, Tolna Város esetében az lenne a legkézenfekvőbb, ha feladatellátási
szerződés keretében a Szekszárdi Családok Átmeneti Otthona segítségével tudná biztosítani
ezt a feladatát.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdezi, hogy a Szekszárdi Családok Átmeneti Otthonában
rendelkezésre állnak-e ehhez a feladathoz elegendő kapacitások.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy az intézmény szabad kapacitása erejéig tudja
fogadnia a klienseket, ha az intézményben esetlegesen nincs több férőhely, akkor az ország
más intézményébe átirányítható a krízishelyzetben lévő család.
dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 126/2016. (XI.14.) SZEB határozata
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadásáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. november 12.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

További napirendi pont nem lévén, a bizottság elnöke a nyilvános ülést 8.30 órakor
berekeszti.

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Ferencz Zoltán József
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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