EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. NOVEMBER 23. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

24/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015.
november 23. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1) Tájékoztatás a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, család- és
gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról
52/2015.(XI.23.) sz. határozat

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a bizottság. Mivel más
javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.

Napirendek tárgyalása:
1) Tájékoztatás a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, család- és
gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Biztosan hallottak már a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok felülvizsgálatáról és az
ezzel kapcsolatos változásokról. 2016. január 1-től egy szervezetként, család és gyermekjóléti
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szolgálat fog együttműködni. Lehetősége van az önkormányzatoknak továbbra is – bár ők
nem ezt alkalmazták – települési szinten önálló intézményt biztosítani, illetve járási szinten
lesz ellátva a feladata, de továbbra is megmarad annak a lehetősége, hogy társulási
fenntartásban működjön a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat.
Ez ügyben Polgármester Asszonnyal egyeztetett és az összes társulásban lévő település arra
döntött, hogy továbbra is társulásban kívánja ellátni, tehát külön intézményt nem kíván senki
sem alapítani. Polgármester úrral is váltottak pár szót és az előzetes egyeztetések alapján ezt
az irányt tartanák helyesnek. Lehet más úton is elindulni, de akkor önálló intézményt kell
alapítani, annak minden személyi és tárgyi feltételét biztosítani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőtől kért egy kimutatást, hogy nézzék meg,
jelenleg mibe is kerül az önkormányzatnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Mivel
társulási formában működnek, az állami normatíván felül kiegészítő normatívát is kapnak.
Ennek megfelelően az ő kiadásuk 9 300 000 Ft bér és járulék, 7 400 000 Ft állami és a
kiegészítő normatíva, kb. 2 000 000 Ft-ot tesz az önkormányzat mellé évente. Önálló
intézmény esetén csak a bér plusz járulék éves szinten kb. 8 millió Ft-ot tesz ki. Tehát ha az
önkormányzat azt mondja, hogy önállóan létrehozza ezt, akkor csak a bér plusz járulék
tekintetében 8 millió Ft-os összeggel kellene számolni, nyilván ehhez is kap normatívát, de a
kiegészítő normatívával nem lehet számolni ebben az esetben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jelenleg van 2 gyermekjólétis és 1 családsegítő. Gyakorlatilag akkor az önkormányzatnak
kellene mindhárom dolgozó bérét fizetni 100%-osan. Mi van az állami finanszírozással?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az állami finanszírozást az önkormányzat is megkapná. Az állami támogatás 4 300 000 Ft. A
személyire még rájön a dologi kb. 1 millió Ft-al.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát ezután 4-5 millió Ft-ba kerülne az önkormányzatnak, így megvan 2 millió Ft-ból.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Összes kiadás 9.300.000 Ft, ha csak az állami támogatást kapják az 4.300.000 Ft. Ami azt
jelenti, hogy ha most nem lenne társulásban, akkor 5 millió Ft-ot kellene mellé tenni. Mivel
társulásban van, és a társulás kapja a kiegészítő normatívát, ami 3.055.000 Ft-nak felel meg,
így ezért 2 millió Ft-ot kell átadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mi van az új törvénnyel, a létszámmal?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az átszervezésekkel plusz létszám nem vehető fel, sőt az irányvonal az, hogy kevesebb.
Polgármester Asszony azt mondta, hogy összesen 9 fővel lehet számolni. Azt nem tudja, hogy
jelenleg hány fő van. Sőt azt mondta, hogy azt a formáját tudják megoldani hasonlóan, mint a
járások esetében, hogy kijárnak ide, tehát nem biztos, hogy állandó. Pár szót váltottak róla,
abban maradtak, hogy ez ügyben még egyeztetni kell, hiszen nincs rá végrehajtási rendelet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ha úgy lesz, hogy ide kijár, aki nem is ismeri Egyeket, akkor végképp elveszik az egész
rendszer.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
E tekintetben eddig Tiszacsege, Hortobágy, Balmazújváros és Egyek csinálták együtt, most
ebbe a körbe kérte a felvételt Újszentmargita.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez biztos létszámleépítés. Egyeken és Tiszacsegén is van 3 fő, Hortobágyon 2 fő és
Balmazújvároson 10 fölötti létszám rémlik.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Akkor innen mindenkit elküldenek, és Balmazújvároson marad mindenki. Akkor itt ki kell
szállni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt át kell beszélni, szerinte Egyeken 1-2 fő maradhat.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A helyi sajátosságokat ők ismerik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kiszámolják a létszámot lakosságszám arányosan. Egyekre 1,72 fő jön ki, tehát nem egészen
2 főre számíthatnak. Az egyik dolgozó 6 órát itt lenne, 2 órát Tiszacsegén.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Szerinte minden helységnek vannak bizonyos sajátosságai a lakókat illetően is.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A bizottság tehet egy olyan javaslatot, hogy tudomásul veszik a tájékoztatást, de Jegyző
Asszonyt felkérik, hogy ennek a végeredményét, a létszámot járják körül, hogy mennyien
maradnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt körbejárják, de most kellene egy döntés, hogy kimondják marad-e a társulási forma, ami
most van. Vagy nem muszáj ezt dönteni, csak akkor arra kell gondolni, hogy ez jövőre kb. 9
millió forint lesz a jelenlegi számítás alapján.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ezt nem tudják, mert ha leépítés lesz, és 1 fő marad.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az a számítás biztos, hogy nem kerek, mert 3 fő semmiképpen sem marad.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a 2015-ös számítás, hogy most mennyit adnak át.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha átveszik, és az önkormányzat szervezi, és az ő szervezésük eredménye, hogy el kell
küldeni a dolgozókat, meg még többet is fizetnének. Nem jó embert elküldeni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Az sem lesz jó, ha teljesen elküldik őket és Balmazújvárosról kijárnának ide.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Legalább a kezdeteknél ragaszkodni kell, hogy legalább 2 fő egyeki legyen. Az irányt most ki
kell mondani, hogy saját szervezés vagy társulás legyen.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A bizottság javasolja, hogy társulásba működjön továbbra is és azt is javasolják, hogy Jegyző
Asszony járja körbe ezt a témát, a helyi kollégák foglalkoztatásához ragaszkodjanak és
próbáljanak mindent megtenni érte.
Kéri, hogy aki az ismertetett javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 52/2015.(XI.23.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a család- és gyermekjóléti
szolgálat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében működjön
tovább 2016.01.01-től.
Folytassanak egyeztetést a helyi kollégák foglalkoztatása érdekében.
Határidő: 2016.01.01. és folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:35 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Soltész Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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