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Jegyzőkönyv
Készült: A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa 2013. október 30-án 11.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.)
Kistanácstermében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa tagjai:
Abdai Géza
Gaál István
Baltigh Márta
Szabó Károly
Grubits Ferenc
Szováti Júlia
Lutter Tamás
Rabi Kinga

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - alpolgármester
Ágfalva Község Önkormányzata képviseletében
Fertőrákos Község Önkormányzata - polgármester
Harka Község Önkormányzata - polgármester
Kópháza Község Önkormányzata - polgármester
Ágfalva Község Jegyzője
Harka Község Jegyzője
Kópháza Község Jegyzője

Meghívottak:
Roth Gyuláné Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet igazgatója
dr. Németh Ádám Humánszolgáltatási Osztály, osztályvezető
Csécseiné Kishegyi Valéria Közgazdasági Osztály, költségvetési és közgazdasági ügyintéző
A meghívó, az előterjesztés és a jelenléti ív a jelen jegyzőkönyv szoros mellékletét képezik.
***

Abdai Géza: Köszönti a megjelenteket, és ismerteti a mai Társulási Tanács ülésének napirendi
pontjait, és megkérdezi a jelen lévőktől, hogy van-e valakinek előzetesen kérése, kérdése.
Grubits Ferenc: Javasolja, hogy a Társulási Tanács az előzetesen kiküldött napirendi pontok közül a
Társulás jövőbeli működésével kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg először.
Abdai Géza: Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag jóváhagyott.
14/2013. (X. 30.) TT. határozat
1.

2.

3.

4.

Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról” szóló megállapodás
hatályának 2014. december 31-ig történő meghosszabbításának elvi
szintű támogatásáról, 2014. évi költségvetési koncepciójáról és a
Társulási Tanács SZMSZ-ének módosításáról
Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás és a Sopron és Környéke Család és
Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2013. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesüléséről
Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás és a Sopron és Környéke Család és
Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2013. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztés a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézet magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat
kiírásáról

Felelős:

Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke

Határidő:

Azonnal
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dr. Németh Ádám: A Társulás 2013. július 1-jétől működik, azóta tartja fent a Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét. A Társulási Megállapodás hatálya 2013. december 31-ig
szól, tekintettel a 2014. évi költségvetésre. Jelen előterjesztés ezt foglalja össze, a 2014. évi
költségvetési törvénytervezetben ismertetett számok, ismeretek alapján. A szolgáltatások
finanszírozása a 2013-as évhez képest kis mértékben változik, de ezzel kapcsolatos bővebb
ismertetésre felkérte a Közgazdasági Osztály képviselőjét.
Csécseiné Kishegyi Valéria: A gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása 2014-ben az idei évhez
képest jelentősen megváltozik, mivel jövőre már csak az adott települések 0-17 év közötti
korosztályának összességét finanszírozza az állam, ellentétben az idei évvel, amikor a teljes lakosság
után történt a finanszírozás. Az előterjesztésben is ismertetett számok alapján a Társulás és az
intézményének működése a jövő évben is biztosítottnak tűnik, alapvető változás a jövőben várhatóan
nem lesz.
Grubits Ferenc: Szeptemberben Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza községek képviseletében
küldtek levelet a Társulási Tanács elnökének a jövőbeli tervekkel kapcsolatban, melyre nem kaptak
választ, amit a maga részéről nehezményez. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a finanszírozásra
vonatkozóan más elképzelésük van. Sem elvi, sem gyakorlati döntést ők itt most nem tudnak hozni a
saját képviselő-testületük döntése hiányában. Összegezve a korábban elmondottakat kijelentette,
hogy Kópházának az előterjesztésben szereplő összegek magasak. Családok –és Gyermekek
Átmeneti Otthonára a jelenlegi jogi szabályozás értelmében nekik nincs szükségük, csak a
családsegítő szolgálatra, és a gyermekjóléti szolgáltatást szeretnék a jövőben. Éves szinten 500 EFt
nagyságrendű, ekörüli összeget tartana elfogadhatónak. Információja szerint, más hasonlóan
társulásos formában történő feladatellátás esetén kevesebb pénzbe kerülnek a fent nevezett
ellátások. Természetesen alapjaiban támogatja a társulás fennmaradását.
Gaál István: A kópházi polgármester úr által elmondottakhoz kíván csatlakozni, és meglátása szerint a
politikának, a képviselő-testületeknek kell döntést hozniuk a folytatásról. Az előterjesztés véleménye
szerint alapos, jól felépített, korrekt. A Családok –és Gyermekek Átmeneti Otthonára nekik sincs
szükségük, adott esetben Ágfalva Harkával is megoldhatná a feladatok ellátását. A szavazati arányok
módosítására irányuló javaslatát is ismertette, mivel véleménye szerint Sopron túl nagy befolyással bír
a Társulás működését illetően. Álláspontja szerint a Társulás - a Társult tagok által egyhangúlag
jóváhagyott - SZMSZ-ében szereplő, az előterjesztések kiküldési határidejére vonatkozó 3 munkanap
érdemi állásfoglalás kialakításához nem elegendő.
Baltigh Márta: A határidők valóban szűkösek, és ő is hivatkozik a kópházi polgármester úr által már
említett szeptemberben beküldésre került levélre. A képviselő-testület döntése, felhatalmazása nélkül
még elvi szinten sem kíván nyilatkozni. A Társulás Fertőrákos után annyi normatívát kap, hogy
véleménye szerint is alacsonyabb összegben látná szükségesnek megállapítani a tagi hozzájárulások
mértékét.
Lutter Tamás: Megerősíti a korábban elhangzottakat.
dr. Németh Ádám: Megtekintésre javasolja a Társulás fenntartásában működő intézményt, hogy
mindenki személyesen győződhessen meg az ott folyó szakmai munka magas színvonaláról. A
finanszírozás vonatkozásában tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ahogy eddig, úgy a jövőben is Sopron
lesz a Társulás legnagyobb befizetője, és a korábbi években Sopron a tagi hozzájárulásokat nem
beszedve látta el a feladatokat a Társulás többi településén is. Véleménye szerint az
intézményvezetői pályázati kiírás elfogadása a szűkös határidők miatt indokolt. A jelenlegi vezető
megbízatása 2013. december 31-ig szól. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, és a
2014. évi költségvetési törvénytervezet is úgy szabályoz, hogy jutalmazza azokat a településeket, akik
társulásban látják el a kötelező feladatait. Javasolja, hogy a Társulási Tanács a 2013. évi
beszámolóról, költségvetési módosításról döntsön most, a jövő évi működésről, annak kereteiről pedig
később.
Abdai Géza: Nem érti a politikai döntéshozatalt. Véleménye szerint ez a Társulás egy szakmai
testület, mely egy intézményt működtet. A településeknek Sopron nélkül is lett volna lehetőségük a
további működésre, ahogy Sopronnak is a többi település nélkül, de Sopron felajánlotta az
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együttműködési lehetőséget, a már kiépült és jól működő intézményrendszerét, humánerőforrásait a
feladatok további zavartalan ellátása érdekében.
Gaál István: Ő nem kívánt pártpolitizálni, csak azt mondta, hogy a döntéseket a Társulás jövőjével
kapcsolatban a saját képviselő-testületeknek kell meghozni. Véleménye szerint a szakma a
legfontosabb, az ellátás minősége nem szenvedhet csorbát.
Csécseiné Kishegyi Valéria: A CSÁO-ra, GYÁO-ra a társulásos formában történő feladatellátás miatt
július 1-jétől lett leigényelve az alapnormatíva 120%-a, ezért volt szükséges a költségvetés
módosítása. A tagok hozzájárulása az előzetesen kalkulált összegnél várhatóan kevesebb lesz, mivel
a bérkompenzációt is fokozatosan kapja a Társulás, és az így kialakult pénzmaradványok csökkentik
a hozzájárulás mértékét. A bevételek a törvénytervezet alapján biztosnak mondhatóak, ennek
figyelembe vételével kell meghozni a Társulási Tanácsnak döntését.
dr. Németh Ádám: A politikai csatározások helyett a szakmára kívánja a hangsúlyt terelni, a jelenleg
tárgyalt előterjesztés pedig egy pénzügyi anyag. A Társulás intézménye által ellátott feladatokat annyi
emberrel kell ellátni, amennyi az első Társulási Tanács ülésen el lett fogadva, az a jogszabályi
előírásoknak megfelelő minimumlétszám. Ha ezeken változtatás történik, akkor veszélybe kerülhetnek
a működési engedélyek is. Véleménye, és a III. negyedéves beszámolóban szereplő adatok alapján
az intézményben takarékos gazdálkodás, és magas színvonalú szakmai munka folyik, melyet minden
tagnak javasol személyesen is megtekinteni. Sopron vállalja a tagi hozzájárulások nagy részét. A
feladat egyes települések által történő ellátása véleménye szerint többe kerülne, mint a társulásos
formában történő feladatellátás. Az önállósodás meglátása szerint a szolgáltatási színvonal
csökkenésével járna. A Társulások jogi személyiségűvé alakítása során több település is Sopron
segítségét kérte.
Grubits Ferenc: Elismerését fejezi ki a soproni polgármesteri hivatalnál dolgozó szakembereknek a
Társulás gyors, szakszerű létrehozása kapcsán, és véleménye szerint Gaál kolléga politikai
hozzászólása csak elszólás volt.
Gaál István: Határozottan kijelenti, hogy az ő hozzászólása nem volt pártpolitikai természetű,
visszautasít minden erre irányuló törekvést.
Abdai Géza: Ezen Társulás létrehozása teljes egészében szakmai döntés volt, a városvezetés
részéről felmerült az is, hogy a Társuláshoz elég lenne egy települést is találni - ahogy azt Kaposvár is
tette-, mivel Sopron ezt is megtehette volna. Sopron azonban fenn kívánta tartani a további
együttműködést azokkal a településekkel, amelyekkel több ponton is van kapcsolata. A Társulásban a
költségek viseléséhez minden településnek a lakosságszáma alapján hozzá kell járulnia.
Grubits Ferenc: A maga részéről érdemben folytatná a Társulási Tanács ülését. Az elmúlt időszakról
szóló előterjesztéseket jelenleg is lehet tárgyalni, és az abban szereplő határozati javaslatokról most
is születhet döntés. A Társulás jövőjével kapcsolatos előterjesztést egy későbbi időpontban javasolja
tárgyalásra.
Baltigh Márta: Tájékoztatja a Társulási Tanácsot, hogy Fertőrákos település tekintetében november
10-ig nem tudnak képviselő-testületi döntést hozni, mivel vele együtt többen is szabadságon lesznek a
testület tagjai közül.
dr. Németh Ádám: Az elhangzottakat összefoglalva azt tartaná kívánatosnak, hogy novemberben
minden település döntsön a Társulás jövőjét illetően. Az előző hozzászóláshoz kapcsolódva szeretné
tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a 2014-es költségvetési törvénytervezet számai 2013. október 1-jén
lettek ismertek, tehát a tervezés csak ettől az időponttól kezdődhetett meg. A folytatást illetően javasol
jövő hétre egy szakmaközi egyeztetést, a jegyzők, és a soproni Polgármesteri Hivatal munkatársaival
együtt, mivel véleménye szerint indokolt a társulásos forma további fenntartása. Grubits Ferenc
polgármester úrhoz hasonlóan javasolja a költségvetési beszámoló és módosítás elfogadását.
Grubits Ferenc: A maga részéről továbbra is fenntartja korábbi álláspontját, hogy Kópháza
tekintetében tagi hozzájárulásként 500 EFt körüli összeget tartana elfogadhatónak.
Csécseiné Kishegyi Valéria: Ő is fenntartja korábbi állítását, miszerint a tagi hozzájárulások a
korábban elmondottak alapján csökkenhetnek.
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Rabi Kinga: Véleménye szerint a CSÁO, GYÁO működtetése a jelentős tétel, ami Sopronnak kötelező
feladata, a Társulás többi tagjának nem.
Roth Gyuláné: A Társulás valamennyi tagját szívesen látná az Intézmény központi, Vasvári P. u. 2/A.
szám alatti telephelyén. A családsegítő szolgáltatás, és a gyermekjóléti ellátás kapcsán napi szinten
vannak kapcsolatba a településekkel.
dr. Németh Ádám: Javasolja, hogy a Társulási Tanács az elvi döntésről szóló előterjesztést egy
későbbi időpontban tárgyalja meg ismételten, és hozzon róla döntést.
Abdai Géza: További kérdés, hozzászólás nincs, így szavazásra bocsátotta a döntés halasztásáról
szóló határozatot.
A Társulás Tanács 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
15/2013. (X. 30.) TT. határozat
Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az
„Előterjesztés „Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról” szóló megállapodás hatályának 2014. december 31-ig történő meghosszabbításának
elvi szintű támogatásáról, 2014. évi költségvetési koncepciójáról és a Társulási Tanács SZMSZ-ének
módosításáról” című előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatokkal kapcsolatos döntéshozatalt
elhalasztja, arra egy később megjelölt időpontban kerül sor.
Felelős:

Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke

Határidő:

2013. november 30.

Abdai Géza: Szavazásra bocsátotta a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.
A Társulás Tanács 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
16/2013. (X. 30.) TT. határozat
Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása gazdálkodásának 2013.
III. negyedéves helyzetéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a Társulási Tanács a szöveges
értékelés és az 1-5. számú mellékletek alapján







a Társulás bevétel teljesített főösszegét:
a Társulás kiadás teljesített főösszegét:
az intézmény bevétel teljesített főösszegét:
az intézmény kiadás teljesített főösszegét:
a Társulás összevont bevétel teljesített összegét
a Társulás kiadás teljesített összegét

megismerte és tudomásul veszi.
Felelős:

Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke

Határidő:

Azonnal

17.791 E Ft-tal
17.731 E Ft-tal
28.860 E Ft-tal
19.947 E Ft-tal
46.651 E Ft-tal
37.678 E Ft-tal
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Abdai Géza: Szavazásra bocsátotta a 3. napirendi ponthoz kapcsolódó 1. határozati javaslatot.
A Társulás Tanács 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
17/2013. (X. 30.) TT. határozat
A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás a Társulás 2013. évi
módosított költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
(1) A 12/2013. (VI. 26.) TT. határozat (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 77.739 E Ft-ban állapítja meg,
költségvetési hiányt nem tervez.”
(2) A 12/2013. (VI. 26.) TT. határozat (2) bekezdésében szereplő melléklet helyébe jelen
határozat 1. sz. melléklete lép.
(3) A 12/2013. (VI. 26.) TT. határozat (3) bekezdésében szereplő melléklet helyébe jelen
határozat 2. sz. melléklete lép
(4) A 12/2013. (VI. 26.) TT. határozat (4) bekezdésében szereplő melléklet helyébe jelen
határozat 3. sz. melléklete lép.
A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetési
szervének, a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének 2013. évi módosított
költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
(5) A 13/2013. (VI. 26.) TT. határozat (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2013. évi
költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 79 315 E Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt
nem tervez.”
(6) A 13/2013. (VI. 26.) TT. határozat (2) bekezdésében szereplő melléklet helyébe jelen
határozat 4. sz. melléklete lép.
(7) A 13/2013. (VI. 26.) TT. határozat (3) bekezdésében szereplő melléklet helyébe jelen
határozat 5. sz. melléklete lép.
(8) A 13/2013. (VI. 26.) TT. határozat (6) bekezdésében szereplő melléklet helyébe jelen
határozat 6. sz. melléklete lép
Felelős:

Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke

Határidő:

Azonnal

Abdai Géza: Szavazásra bocsátotta a 3. napirendi ponthoz kapcsolódó 2. határozati javaslatot.
A Társulás Tanács 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
18/2013. (X. 30.) TT. határozat
A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás a Társulás és az
intézménye 2013. évi bevételeit és kiadásait a határozat 7. sz. melléklete szerint elfogadja.
Felelős:

Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke

Határidő:

Azonnal
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Abdai Géza: Szavazásra bocsátotta a 4. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.
A Társulás Tanács 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
19/2013. (X. 30.) TT. határozat
A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete magasabb vezetői álláshelyének
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. Rendelet alapján:
1.) felhatalmazza Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Sopron és
Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet magasabb vezetői beosztás álláshely
betöltésére a határozat mellékletét képező pályázati felhívás kiírásáról.
2.) felkéri Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjét az intézményvezető határozott idejű megbízására
irányuló pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az
intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntését a Társulási Tanács legkésőbb 2013.
december 31. napjáig meg tudja hozni.

Felelős:

Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke

Határidő:

2013. december 31.

Abdai Géza: A napirend végére értünk, mivel egyéb hozzászólás nincs, a Társulási Tanács ülését
bezárom.

K. m. f.

Dr. Fodor Tamás
Társulási Tanács Elnöke

A jegyzőkönyvet készítette:

Szigeti Zsolt
szociális referens

Dr. Dobos József
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője

