Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-3/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 5-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Bodányi Endre képviselő
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívott: Füles Zoltán Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 2 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 3 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy az 1. és a 2. napirendi
pontot cseréljék fel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II.5.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 5-ei rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatással kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Javaslat létszámcsökkentésre a Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltségénél.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Tájékoztatás a települési támogatási rendeletalkotási kötelezettségről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
1./ napirendi pont:
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatással kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti Füles Zoltánt Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, aki tájékoztatást ad a
szociális alapszolgáltatásról.
Meghívott: Füles Zoltán Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Köszönti a képviselő-testület tagjait, polgármester úrat és a jegyző asszonyt.

2010. január 1. napjától Szákszend település a Nagyigmándi Társulás keretében látja el szociális és a
gyermekjóléti feladatokat. Megváltozott jogszabályi háttér miatt egyre nehezebb megfelelni a jogi
elvárásoknak. Időskú gondozás keretében 45 fő házi segítségnyújtásban részesülőt, illetve 141 fő
szociális étkezőt tartanak nyilván. A házi segítségnyújtás keretében 20 órás állás hiányzik. KomáromEsztergom Megyei Gyámhivatal ellenőrzést tartott Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálatánál 2014. novemberében. Az ellenőrzés során az alábbi hiányosságokat
rendelte el:
 gondoskodni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező
intézményvezető alkalmazásáról,
 gondoskodni kell a jogszabályban előírt létszámi feltételek megteremtéséről.
Szákszend vonatkozásában a gyermekjóléti és családsegítés vonatkozásában:
 1 fő családgondozó heti 20 órában (felnőtt)
 1 fő családgondozó heti 15 órában (gyermek)
Ezen hiányosságokat 2015. március 1. napjáig kell helyreállítani. A szociális alapszolgáltatás esetében
heti 20 órás álláshely betöltése szükséges 2015. március 31. napjáig.
László Kálmán polgármester
Át kell tekinteni ezek pénzügyi vonzatát. Két lehetőség van ezen feladatok ellátására:
 önkormányzatunk társulási formában látja el,
 önálló szolgálat felállításával.
Az utóbbi esetében meg kell teremteni a személyi és tárgyi feltételeket. Müködési engedély birtokában
végezhetjük ezen feladatokat, mivel az állami normatíva ennek a függvénye.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Gyámhivatal osztályvezetőjét megkerestük, aki
tájékoztatást adott az önállóan működő szociális alapszolgáltatás kialakításának szakmai létszámkövetelmény és szakképesítési előírásairól. A szociális szolgáltatásokra 3 fő szükséges, 2 fő OKJ-s
szociális gondozó és ápoló a szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra elegendő. A
családsegítése összesen 1 fő szociálpedagógus végzettségű, gíermekjóléti 1 fő heti 20 órában.
A következő időszak feladata lesz a fentiek pénzügyi áttekintése.
2./ napirend
Javaslat a létszámcsökkentésre a Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltségénél.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
2015. január 19-ei ülésén napirendi pontként szerepelt a Kömlőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a kirendeltségük létszámcsökkentésére vonatkozó döntése. A képviselő-testület ezen
ülésén részt vett Kömlőd Község Polgármestere és az aljegyző asszony, aki felé a képviselők
kérdéseket intéztek, mivel ezekre az ülésen nem kaptak választ, így írásban tette fel a polgármester a
kérdéseket. A válasz 2015. február 2-án megérkezett, sajnos nem volt kielégítő.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A közszolgálati tisztviselő jogviszonyának megszüntetéséről írásos munkáltatói intézkedést kell hozni,
amelyben egyértelműen meg kell jelölni a felmentés jogcímét és – fő szabály szerint- indokát.
Követelmény, hogy a felmentés indoka valós és okszerű legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha
a felmentés indokaként a létszámcsökkentést jelöli meg a munkáltató, akkor a valóságban is emiatt
kerüljön sor a jogviszony megszüntetésére. A felmentés alkalmazására is érvényes a rendeltetésszerű
joggyakorlás követelménye, amelyből következik, hogy még burkoltan sem érvényesíthet olyan
szempontokat, amelyek a felmentéssel érintett személy kiválasztását befolyásolják.
Hartmann Imre alpolgármester
Elsősorban az önkormányzatunk anyagi érdekeit kell szem előtt tartani, mivel egy esetleges munkaügyi
per költségkihatása súlyosan érinti az anyagi helyzetünket. Kömlőd Község Önkormányzata, ha vállalja
is a költségeket, a bíróság a közös hivatalt kötelezi a kifezetésre.

Biztosítékot kell szerezni arra, hogy az összeg rendelkezésre álljon, a felmentési okmány aláírásakor.
Sajnos még mindig nem tud dönteni érdemben, mert nagyon sok kérdés nyitott.
Valkóné Papp Éva képviselő
Felmerül benne, egy esetleges munkaügyi per esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója, azaz a közös
hivatal jegyzője áll a bíróság előtt, aki csak közvetve érintett, mivel kirendeltségi dolgozóról van szó.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Nem javasolja, mert ez jelentős összeg kifizetését jelenti, és nem látja a fedezetet.
László Kálmán polgármester
Javasolja, hogy napolják el a témát és a jegyző írásban keresse meg az aljegyzőt, hogy a testület
érdemi döntést hozhasson.
A képviselő-testület a fentiekkel egyet értett.
3./ napirend
Tájékoztatás a települési támogatási rendeletalkotási kötelezettségről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az
átalakítás fő elemei:
 az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek,
 egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök,
 módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre,
 bővül az önkormányzatok mozgástere azáltaluk nyújtott ellátások meghatározásában.
 átalakul a finanszírozás rendszere.
Jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatl hatáskörébe
kerül.Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
 a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 az egészségkárosodási és gyermekfelügyleti támogatás (új ellátási forma)
Az állami felelősség körében nyújtott, és 100 %-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális
ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok döntenek az
ún. települési támogatás keretében. Az önkormányzati segély átalakul: rendkívüli élethelyzetre
tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól – Szt. 134/E.§-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének
2015. február 28-ig rendeletet kell alkotnia. A helyi szociális feladatok ellátására a központi
költségvetésben támogatás biztosított azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre
jutó adóerőképesség nem haladhatja meg a 32 000 Ft-ot. A települési támogatás két fajtája kerül
bevezetésre:
 rendszeres települési támogatás,
 rendkívüli települési támogatás.
A rendelet-tervezetet beterjesztem a képviselő-testületnek, s kérem, hogy következő testületi ülésre
éljenek a javslataikkal.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 20 perckor
berekesztette.
kmf.
Deákné dr. Schiffner Márta
László Kálmán
jegyző
polgármester

