Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2009. január 19-én 830 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van: Kószó Tamás, Rózsa József, Kiss Sándor, Erdődi Károlyné, és Tóth Tamás
bizottsági tagok.
Távol maradt: Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök és Gyenge Balázs bizottsági tag
(jelezték távolmaradásukat.)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak
tagjai, Kovács-Tanács Isvtánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója,
Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kft. ügyvezetője,
Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Kása Gabirella Homokháti Kistérség
Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményének vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Bodor Krisztina igazgatási ügyintéző
Kószó Tamás bizottsági tag: köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottság ülését. Elmondja, hogy Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök elfoglaltsága
miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért az Ő kérésének megfelelően ellátja az elnöki
teendőket.
Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltak alapján az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) A Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Egyebek
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A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
1/2009.(I.19.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. január 19-i ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. január 19-én 830órakor ülést tart, melynek
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.)Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
I. napirendi pont
A Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: Elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden bizottsági tag
megkapta. Kéri, ha a bizottság tagjainak kérdése van, tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag a Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadását szavazásra
bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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2/2009.(I.19.) SZISB határozat
Tárgy: A Bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzat 10.§. (3) bekezdése és 31.§ (2) bekezdése
alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint megállapítja a 2009. évi munkatervét.
A munkatervet kapják:
1. Az SZMSZ 10. § (2) és (4) bekezdése szerintiek
2. Irattár
II. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény módosítását ismerteti a jelenlevőkkel. Elmondja, hogy 2009. január 1-től
módosult a rendszeres szociális segély. Gyűjtőfogalomként bevezetésre került az aktív
korúak ellátása. A rendszeres szociális segély ellátás megmaradt, de csak az
egészségkárosodott személyek és az 55 éven felüliek számára, valamint annak a 14 éven
aluli gyermekét nevelő szülőnek, aki gyermekét nem tudja nappali oktatási intézményben
elhelyezni. A munkaképes korú rendszeres szociális segélyezett rétegből pedig lett egy
rendelkezésre állási támogatásra jogosult réteg. Ennek felülvizsgálata március 31-ig illetve
a jogszabályban meghatározottak szerint tart. Ami az Önkormányzatot a helyi rendeletet
tekintve érinti, az az, hogy az újfajta rendszeres szociális segélyezésnek megfelelően
kellett átalakítani a helyi rendeletet. Ez azt jelenti, hogy korábban együttműködő szerv volt
a Munkaügyi Központ, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Most a szociális
törvény kimondja, hogy együttműködő szervként elsősorban a Családsegítő Szolgálatot
kell az Önkormányzatnak kijelölnie. Ez Ásotthalom Község tekintetében már megtörtént, a
folyamatos munkakapcsolat kiépítésre került. Ennek rendeleti átvezetését is tartalmazza a
tervezet. Az együttműködési kötelezettség a rendszeres szociális segélyezettek közül az
egészségkárosodottakra nem vonatkozik, kizárólag az 55 éven felüliekre, valamint a 14
éven aluli gyermekét nevelő szülőnek, akinek a gyermeke nem került nappali oktatási
intézményben elhelyezésre. A többiek tekintetében is lehetőség az együttműködés, de ezt
már nem az Önkormányzat és a jegyző fogja kijelölni, hanem a Munkaügyi Központ
kezdeményezi a rendelkezésre állási támogatotti kört érintően a Családsegítő Szolgálattal
történő együttműködést. Fő szempontja a jogalkotónak az volt, hogy a munkaképes
személyeket valamilyen foglalkoztatás keretében alkalmazza az Önkormányzat, éppen
ezért átalakításra került a közcélú foglalkoztatás. Jelenleg ebből a rendelkezésre állási
támogatotti körből kellene az Önkormányzatnak a közcélú munkavállalókat kiválogatni. Ez
azt jelenti, hogy minden települési önkormányzatnak, és társulásnak közfoglalkoztatási
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tervet kell meghatároznia idén április 15-ig, az ezt követő években február 15-ig. Ez a
közfoglalkoztatási terv tartalmazza intézményi lebontásban a közcélúakat. Ebben a tervben
meg kell határozni, hogy melyik hónapban, milyen feladatra, milyen képesítéssel
rendelkező személyeket alkalmaz az Önkormányzat. Lehetősége van az Önkormányzatnak
ezt a közfoglalkoztatási tervet módosítani, ha bármilyen intézményi struktúrabeli változás
ezt indokolttá teszi. Az Önkormányzatra vonatkozó közfoglalkoztatási terv előkészítése
megtörtént, jelenleg a költségvetési számadatok kidolgozása folyamatban van. Elmondja,
hogy az Önkormányzat költségvetési rendeletében ennek a közfoglalkoztatási tervnek az
önerős részét összegszerűen ki kell mutatni, és még a tervben is fel kell tüntetni. A 2009.
január1-től hatályos közfoglalkoztatás és közcélú munkavállalás esetében a központi
költségvetés 95%-ot térít a munkabérrel kapcsolatos juttatásokból, egyéb juttatásból
semmit. A járulékokból is csak 50%-ot fog az Önkormányzat részére visszatéríteni. Ez azt
jelenti, hogy a munkabérből az 5%-okat, a járandóságokból az 50%-okat önerőként az
Önkormányzat költségvetésében fel kell tüntetni. Elkészítésre került a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár, a Kiss Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Műszaki Szolgálat vonatkozásában a közcélú
munkaerő igényre vonatkozó terv. Elmondja, hogy jelzéssel élt a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása felé, és el is küldte a mintadokumentumot. Javasolta, hogy az Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ egészére vonatkozóan készítsék el a
közfoglalkoztatási tervet, melynek az volna a szerencsés megoldása, ha a terv
mellékleteként minden tagintézményre vonatkozóan lebontva szerepelnének az adatok. Így
a Többcélú Társulás is látná az összközfoglalkoztatási igényét, másrészt a települési
önkormányzatoknak a tagintézmények önerős részét a költségvetésükbe is be kell
illeszteniük. Függetlenül attól, hogy április 15. a határideje a közfoglalkoztatási terv
elfogadásának, tekintettel arra, hogy az önerőt mindenképpen be kell tervezni, - amelyet
csak létszámigény alapján lehet kiszámítani- szeretné, ha a februári képviselő-testületi
ülésre beterjesztésre kerülne mind az Önkormányzat, mind a társulási szociális részlegre
vonatkozó terv, ezért holnap kipostázásra kerülne a Munkaügyi Központ részére az
Önkormányzat közfoglalkoztatási terve. A Munkaügyi Központnak véleményeznie kell az
Önkormányzatnak és a Többcélú Társulásnak a közfoglalkoztatási tervét is. Január 28-án
14.00 órára Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal kerülne összehívásra, melynek elnöke Petró
Ferenc polgármester. Meghívásra kerülne a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője, az Ásotthalmi Tagintézmény
vezetője, az Ásotthalom közigazgatási területén található, szociális feladatokat ellátó
Napsugár Otthon Fogyatékos Személyeket Ellátó Részlegének vezetője. A képviselőket,
bizottsági tagokat is tisztelettel meghívja. Szeretné, ha ezzel a közfoglalkoztatási tervvel
sikerülne valamelyest keretek közé szorítani a támogatotti munkavállalási lehetőségeket,
de bizonytalan, hogy a közcélú foglalkoztatáson kívül milyen lehetőségek adódnak még az
önkormányzatok számára. Elmondja, hogy részt vett a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
munkatársai által tartott egyeztető megbeszélésen, ahol azt az információt kapta, hogy
Ásotthalomnak a bértámogatásra nem lesz jogosultsága az idei évben, tekintettel arra, hogy
létszámleépítést hajtott végre az Önkormányzat. Forrást jelenthet a közhasznú
munkavállalók alkalmazása, mely egyenlőre még egy bizonytalan kategória.
Elmondja, hogy a holnapi napon kerül postázásra a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumba egy állásfoglalás kérés, illetve az APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságától is fog kérni állásfoglalást az étkezési hozzájárulással kapcsolatban. A
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló
törvény összegszerűen meghatározza a köztisztviselők részére kifizethető étkezési
utalvány, étkezési hozzájárulás összegét. Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyvének
hatálya alatt dolgozó munkavállalók esetében ez az étkezési hozzájárulás csak egy adható
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kategória. Az Önkormányzat egységesen, 4.000,- Ft-ban határozta meg az étkezési
utalvány értékét. Elmondja, hogy állásfoglalást kért a tekintetben, hogy ettől el lehet –e
térni a közalkalmazottak és Munka Törvénykönyvének hatálya alatt dolgozók esetében.
Tehát mondhatja –e jogszabályszerűen a Képviselő-testület, hogy a közalkalmazottaknak
magasabb étkezési hozzájárulást ad, mint a Munka Törvénykönyveseknek. Ezen kívül
állásfoglalást kért még arra vonatkozóan is, hogy egyes közalkalmazotti kategóriákon belül
egy-egy önkormányzaton belül lehet –e eltérés, illetőleg a Munka Törvénykönyves
munkavállalók esetében lehetősége van –e az Önkormányzatnak arra, hogy a határozatlan
idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók részére biztosítják az étkezési
utalványt, azonban a közcélú és egyéb támogatotti munkavállalók esetében nem. Ennek az
az oka, hogy az ő esetükben ez teljes önkormányzati önerőt képez, mely éves szinten
nagyon magas összeget jelent. Bízik abban, hogy a kért állásfoglalást a költségvetés
összeállításához meg fogják kapni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
3/2009.(I.19.) SZISB határozat
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja,
hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009.január 21.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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III. napirendi pont
Egyebek
Kószó Tamás bizottsági tag: Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben valakinek
észrevétele, kérdése van, tegye fel.
Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a fentiekben már jelzett, január
28-án délután 14.00 órakor tartandó Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal megbeszélést
követően, 15.00 órától képviselői, intézményvezetői szűkebb körű költségvetési egyeztetés
lesz. Február 5-én 16.00 órától a Művelődési Házban költségvetéssel kapcsolatos lakossági
fórum kerül megrendezésre, melyre Polgármester Úr meghívta Nógrádi Zoltánt, a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnökét, valamint Kószó Anitát a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjét,
valamint Öttömös Község polgármesterét. Projektoros kivetítő segítségével szó lesz a
normatíva megoszlásokról, az évekre lebontott bevételek-kiadások alakulásáról.
Könyvvizsgáló Asszony is jelezte, hogy erre a fórumra Ő is készül anyaggal. Február 12én előreláthatólag bizottsági ülések lesznek, február 13-án Képviselő-testületi ülés lesz.
Egy decemberben elhangzott képviselői felvetésre hivatkozva – melyben bértömeggel
történő gazdálkodásról esett szó- elmondja, hogy óriási az Önkormányzat költségvetési
hiánya, ezért utalványosztásra sem került sor a tavalyi évben sem. Tájékoztatja a
jelenlevőket, hogy ezzel szemben a Polgármesteri Hivatalban 2.916.337,- Ft került
megtakarításra bérekből, a helyettesítések által. Elmondja, hogy javasolni fogja a
Képviselő-testületnek, hogy a köztisztviselők 10%-os illetménykiegészítését 15%-ra
emeljék fel. Véleménye szerint fontos lenne a köztisztviselők ilyen irányú megbecsülése,
és kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy január 28-án tartandó költségvetési egyeztető
megbeszélésig fontolják meg, biztosítják –e neki azt a lehetőséget, hogy fentiek alapján
elkészítse az előterjesztést, és átszervezze a költségvetést.
Kószó Tamás bizottsági tag: Egyetért az elhangzottakkal.
Kiss Sándor bizottsági tag: Egyetért Jegyző Nő által elmondottakkal, Ő is fontosnak tartja
a munkáért járó elismerést, megbecsülést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott
el
és
a
Szociális,
Ifjúsági
és
Sport
Bizottság
ülését
9.00 órakor berekeszti.

K.m.f.
Kószó Tamás
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja

Bodor Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

