SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZİJE
_________________________________________________________________________
Iktatószám: I.B. 747-9/2014.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2014.08.27-én 8.45 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér
8.) házasságkötı termében megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt, Lemle
Béláné, Zaják Rita bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8.45 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Lemle Béláné bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak a meghívó szerinti napirendi pont elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont elfogadását, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
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Napirend
Nyílt ülés

1./napirendi pont- 180. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2014.
(……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint
javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı

Nyílt ülés
1. /napirendi pont- 180. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2014.
(……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint
javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Elmondja, hogy az elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV. 17.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend)
módosítását tartalmazza.
A fenti változás a Közgyőlés és a Humán Bizottság tagjainak számát egyaránt érinti. A
Közgyőlés tagjainak száma a fenti változással 14 fıre csökkent, mely az önkormányzati
SZMSZ 1. függelékén átvezetésre került, jelölve, hogy egy önkormányzati képviselıi hely
betöltetlen. Dr. Horváth Kálmán lemondásával a 7 tagú Humán Bizottság egy képviselıi
helye is megüresedett. E változás a rendelet 3. függelékén ugyancsak átvezetésre került.
A betöltetlen önkormányzati képviselıi hely a Közgyőlés, illetve a Humán Bizottság
mőködését nem akadályozza, tekintettel arra, hogy e testületek mőködése során – kisegítı
szabályként – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 47. § (2) bekezdését kell alkalmazni, miszerint: „A betöltetlen
önkormányzati képviselıi helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell
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tekinteni.” Az Mötv. 60. § értelmében e rendelkezést a bizottságok (Humán Bizottság)
határozatképességére és határozathozatalára is megfelelıen alkalmazni kell. Az Mötv. fenti
rendelkezései alapján dr. Horváth Kálmán lemondása nem változtat a minısített
többséghez szükséges szavazatok számarányán. A minısített többséghez kötött döntéshez
Közgyőlés esetén legalább 8 fı, Humán Bizottság esetén legalább 4 fı igen szavazata
szükséges. Ugyanakkor az önkormányzati rendeletek hatályosulásának figyelemmel
kísérése, ill. helyi rendeletekkel való összhang megteremtése indokolttá teszi a rendelet 2.
mellékletében a polgármesterre átruházott közgyőlési feladat- és hatáskörök kiegészítését,
pontosítását. Az idıközben bekövetkezett jogszabályi változások (rendeletmódosítások) a
polgármesteri hatáskörökön átvezetésre kerültek.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását egyrészt a
jelenleginél racionálisabb feladatellátás, másrészt jogszabályváltozással összefüggı
feladatnövekedés indokolja.
A gondnoksági feladatok racionálisabb ellátása érdekében a Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Igazgatóság szervezeti egységeként mőködı Gondnokság a jövıben
átkerülne a Jegyzıi Titkársághoz. A feladatellátást érintı változással a Városüzemeltetési
és Városfejlesztési Igazgatóság létszáma 54 fırıl 46 fıre csökkenne, a Jegyzıi Titkárság
létszáma pedig 8 fırıl 16 fıre emelkedne.
Emellett jogszabályváltozásra tekintettel javasoljuk a Közigazgatási Igazgatóság alá
tartozó Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály létszámának 1 fıvel (10-fırıl 11-fıre)
történı megemelését.
Az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztályon belül mőködı anyakönyvi terület eljárását
szabályozó, „az anyakönyvi eljárásról” szóló 2010. évi I. tv. 2014. július 1-én lépett
hatályba. A törvény alapjaiban változtatta meg az anyakönyvi eljárást, amikor létrehozta az
elektronikus anyakönyvet, amely az anyakönyvi bejegyzéseket elektronikus formában
tartalmazó központi nyilvántartás. Az elektronikus anyakönyv 2014. július 1-jén még üres
volt, az adatok felvitele folyamatosan történik. Az elektronikus anyakönyv fı jellemzıje,
hogy nem anyakönyvi eseményekhez, hanem személyekhez kapcsolódik.
A 2014. július 1. után keletkezett anyakönyvi ügyekben (születés, házasságkötés, halál)
csak az elektronikus anyakönyv „használható”, ezen túl az adott személyhez a papír alapú
anyakönyvben szereplı, kapcsolódó anyakönyvi események felvitelérıl is gondoskodni
kell. Pl: egy gyermek születésekor a szülık születési, házassági anyakönyvi eseményének
rögzítése megelızi a gyermek születésének „anyakönyvezését”.
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Az adatok bevitelére az az anyakönyvvezetı jogosult, ahol az adott anyakönyvi esemény
történt.
A fentiekre tekintettel egy-egy anyakönyvi esemény rögzítése kapcsán több társ
anyakönyvvezetı megkeresése indokolt, ugyanakkor a szekszárdi anyakönyvvezetıkhöz is
napi rendszerességgel érkeznek a rögzítésre irányuló megkeresések, melyek részben papír
alapon, részben az elektronikus rendszer által generáltan történnek.
Bár az anyakönyvi események száma hosszú évek óta stagnál, a jogszabályváltozás miatt
az egy-egy eseményhez kapcsolódó feladatok 2014. július 1-tıl a többszörösére nıttek.
Összehasonlítva: a korábbi rendszerben 5-10 perc alatt kiadható volt egy születési
anyakönyvi kivonat, 2014. július 1-tıl a legegyszerőbb esetben is 25-30 percet vesz
igénybe ez a feladat a megelızı adatfelviteli eljárás miatt.
A jelenlegi anyakönyvvezetıi létszámmal ez a mennyiségő feladat - a törvényben rögzített
határidıre - nem látható el. A 2014. július 1-tıl augusztus 15-ig terjedı másfél hónapos
idıtartam alatt kétséget kizáró módon bebizonyosodott, hogy folyamatos túlóra elrendelése
mellett is egyre nı a „hátralékos” iratok száma, illetve a rögzítendı adatmennyiség.
Mivel az anyakönyvi adatok bevitele speciális anyakönyvvezetıi szakfeladat, és az
anyakönyvvezetık névre szóló jelszóval érhetik csak el az elektronikus rendszert, más
képesítéssel nem látható el.
A leírtakra tekintettel indokolt a hivatal, ezen belül a Közigazgatási Igazgatóság, Igazgatási
és Ügyfélszolgálati Osztály létszámkeretének 1 fıvel történı emelése.
Zaják Rita: A korábban rögzített anyakönyvi adatok miért nem kerültek át automatikusan
az új rendszerbe?
Majnayné Sajben Anna: A korábban rögzített adatok nem kompatibilisek az új rendszerrel,
azokat ismételten rögzíteni kell a törvényi változás okán.
dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
elıterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 71/2014. (VIII.27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2014.
(……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint
javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 180. számú, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyőlésének……/2014. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
elıterjesztést.
Határidı: 2014.08.27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 8.55 órakor berekeszti.
K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Lemle Béláné
jegyzıkönyv-hitelesítı
Készítette:
Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében és megbízásából:

dr. Göttlinger István
Jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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