
Jegyzőkönyv

Készült a Szemely Község Onkormányzat Képviselő-testületének
2013.10.14. napján tartoff rendkívüli testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szemely

Jelen vannak: Fenwesi Árpád polgármester
DaniZo|tán alpólgármester
Törökné Gáil Éva képviselő
Csonka Edina képviselo
Szőke Csaba képviselo

Szauer Timea jegyző

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte az ülésen megielenteket és megállapított' hogy a
képviselo-testület 5 tagj ából 5 fo me gj el ent ezért az ulés határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület egyhangúlag az a|éhbiak szerint
határozott meg.

NAPIREND

1.) Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Ea: Szauer Timea jegyző

2.) Szociális tűzifa igénylése
Ea: Szauer Timea jegyző

3.) 2013. évi lakosságiivővíz- és csatornaszo|gá|tatás támogatás igénylése
Ea: Szauer Timea jegyző

4.) wC áthelyezése a temetőnél
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester



I. Napirendi pont
Szauer Timea iegvző: ismertette a testülettel a PMJV Humán Főosztály 07-7l1113l20I3 számú
megkeresését a Pécs és környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításával kapcsolatban:
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCil. törvény alapján a gyermekvédelmi
szakellátási feladatokat 2013. január l-től az állam látja el, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító
intézmények 2013.január 1-től állami tulajdonba és fenntartásba kerülnek.

Az átvételre kerülo intézmények esetében az áI|am fenntartói feladatait és jogait a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatőságról szőlő 31612012. (XI.13.) Korm. rendelet szerinti Szociális és
Gyermekvéde lm i F őigazgatóság (a további akb an: F őigazgató ság) látj a e l.

A törvény által érintett intézmények a gyermekvédelmi szakellátást biztosító két intézmény: a Pécsi
Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti otthona Pécs, Megye utca 24. szám alatti (atovábbiakban:
Pécsi Gyermekotthon), valamint a Kisgyermek Szociális Intézmények lgazgatősága (a
továbbiakban: KSZI) Fészek Gyermekotthon és Bölcsode Pécs, Gosztonyi Gyula utca 1. szám a|atti
(a továbbiakban: Fészek Gyermekotthon) különleges gyermekotthona.
A törvény 1' mellékletében Pécs szake|látó intézményei nem szerepelnek _ tekintettel arra, hogy
nem tiszta profilúan csak szakel|átő intézmények, alapellátási feladatot is ellátnak.
A törvény mellékletében csupán három külső ferőhelyen nyújtott utógondozói ellátás lett
megjelölve - amelyekre a Pécsi Gyermekotthonnak bérlőkijelölési joga Van _ a Pécs, Lánc utca
2158., a Pécs, Lánc utca 2159', valamint a Pécs, Lánc utca 2160. szám a|att.

A közeljövőben várható a törvény módosítása' amikor a pécsi szakellátó egységek is szerepeltetésre
kerülnek a jogszabályi mellékletben, ez alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatőság
2014. január 1. napjával állami fenntartásba kívánja átvenni a Pécsi Gyermekotthon szakellátási
egységeit és a Fészek Gyermekotthont, így önkorm ányzatunknak 2013. december 3 1 . hatállyal - a
feladatellátások átszervezése, új telephelyek kijelölése érdekében * döntéseket kell hoznia.

A j elzett intézmény ek j el enl e gi gyerm ekv éd elm i sz akel l átás ai :

Pécsí Gvermekotthon:
- Gyermekotthoni ellátás:
- Utógondozői ellátás

Utógondozói otthonban:
Külső ferőhelyen: (30-ból betöltött:)

- Neve lő sz íjlííi hálózat:
Fészek Gvermekotthon:
- Különleges gyermekotthoni ellátás:

A szakellátási feladatokon túl mindkét intézményben - egy helyrajzi szám alatt) lgyanazon
épületben gyermekjóléti alapellátási feladatot is ellát aZ önkormányzat, igy a Pécsi
Gyermekotthonban 12 fős átmenti otthoni ellátást is biztosít, a Fészek Gyermekotthonhoz
kapcsoltan gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként 40 ferohelyes bölcsődei ellátást
működtet.

Az állami átvétel alapelve, hogy tiszta profilú intézmények kerüljenek állami fenntartásba.
A Fészek Gyermekotthonnak a Megye utcai telephelyre történő áthelyezésével tiszta profilú
szakellátó intézmény jönne létre' igy ezt az egységet egészében tudná átvenni az ál|am.
A Fészek Gyermekotthonnak az áthelyezésére _ megfelelő körülmények kialakítására _ a Pécsi
Gyermekotthon intézményi felújításra vonatkoző nyertes TIoP pályáuatának ez irányi módosítása
ad lehetőséget, a módosítási eljárás elindult.

36 ferőhely

1 1 ferőhely
13 ferőhely
45 férőhely

8 ferőhely



Ezzel együtt a Pécsi Gyermekotthonból az átmeneti otthoni ellátást' mint alapellátást ki kell
szervezni, a szolgáltatás szakmailag az E'sztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) feladatellátásáI'nz illeszthető.
A Családsegítő Szolgálat _ a kistérségi feladatellátás okán _ 2013. július l. napjától a Pécs és
Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásában nyujtja szolgáltatásait' mel1mek
iránltó és döntéshoző szerve a Társulási Tanács.
A Társulásnak önkormányzatunk az alapítói jogokat gyakorló iranyitő szerve' s e tekintetben
hatásköre: költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabá|yzatának,
héuirendjének szakmai programjának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése.

Az intézmények szervezeti vá|tozásainak megvalósulására hatással volt a Horvát Önkormányzat
kérelme, s az ennek kapcsán született döntések.
Az Országos Horvát onkormányzat _ közoktatási feladatellátás céljából, nyertes pályánata okán -
haszonkölcsönbe kérte a Pécs, Acsády Ignác utca 8. szám alatti ingatlant. Az ingatlant jelenleg
használó Baptista Szeretetszo|gálat ezt átad1a elTe a cé|ra azza|, hogy használatba kívánja venni a
hasonló nagyságú Pécs Dombay János utca 3. szám alatti ingatlant. F'zen a telephelyen a
Családsegítő Szolgálat Uránvárosi Egysége működik. A Családsegítő Szolgálat számára új
telephelyet kellett keresni. A telephelyek funkcióinak változásával, az uj telephely kijelölésével,
átalakitásával kapcsolatos költségeket és munkálatokat az Országos Horvát Önkormányzat vállalta
át.

A családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtására, valamint a gyermekek átmeneti otthona
szolgáltatás biztosítására alkalmas új telephely a Pécs, Tüzér utca 7. szétm alatti önkormányzati
ingatlan lehet.

Pécs MJV Kcizgyűlése _ a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásában
múködő - Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Kiizpont (a továbbiakban:
Családsegítő Szolgálat) további működése tekintetében _ a Társulás alapítói jogokat gyakorló
iránltó szerveként - az alábbiakról döntött:

a.) 2013. december 31 . napjával a Pécs, Tizér utca 7 . szám alatti telephelyen , az ingatlan
VIII. és IX. számű épületeiben helyezi el a Családsegítő Szolgálat Uránvárosi
Egységét.

b.) 2013. december 31. napjával a Családsegítő Szolgálat intézményének új feladat
ellátásaként az intézményen belül működteti a gyermekek átmeneti otthona ellátást, a
Pécs, Tüzér utca 7. szám alatti telephelyen, a X és XII. számú épületekben.

c.) kérelmezi _ az l.la. és az l./b. pontra Íigyelemmel _ a Családsegitő Szolgálat
működési engedélyének 2013. december 3l. napjával történő módosítását a Baranya
Megyei Korm ányhivatal S zoci áli s és Gyámhiv ata|átől.

A Családsegítő Szolgálat Alapító okiratát azUránvárosi Egység új telephelyének vonatkozásában,
valamint az'ű1 feladatellátás, a gyermekek átmeneti otthona szolgá|tatás biztosítása okán 2013'
december 31. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

a.) Az alapító okirat 1. pontjában a ,,7633 Pécs, Dombay János utca 3.'' szövegrész
helyébe a ,,7633 Pécs, Tüzér utca 7." szöveg, továbbá a ,,7833 Görcsöny, Rákóczi út
7." szövegrész helyébe, a ,,7833 Görcsöny, Hársfa utca 31.'' szöveg kerül.

b.) Az Alapító okirat 5. pontjában a ,,Költségvetési szerv közfeladata:" a felsorolás 3.

elemeként a''gyermekek átmeneti gondozása'' szövegrész kerül beemelésre.
c.) Az a|apitő okirat 7. pontjában az ,,Alaptevékenységek szakfeladat-rend szerinti

besorolása'' felsorolásnak a 2. sorába a 
',8790L8 

Gyermekek átmeneti otthonában
elhelyezettek ellátása'' szakfeladat megnevezés beemelésre kerül.

d') Az alapító okirat záradéka az alábbi szövegezésre változik:



,,Záradék: Az alapitő okirat 2013. december 31 . napi hatállyal történő módosításáról
Pécs Megyei Jogú Város ÖnkormányzatánakKözgyűlése ..... .l2O13. (09.19.) számit
határ o zatával dön tött.

Ezze| egyidejűleg az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ 2013. május 17. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát
veszti."

A fenti módosítások átvezetése szükséges Pécs Megyei Jogú Város és a Pécs és Környéke Szociális
é s Gyermekj ó léti Társul ás között me gkcitött Használati S zerződé sben.

Álláshelyek

A feladatoknak az intézmények közötti átszervezésével a dolgozói létszámot is át kell helyezni a
feladatellátő intézményhez 2013 ' december 31. napjával, igy ezek az adatok az éintett intézmények
esetében az alábbiak szerint alakulnak:

Alláshelyek száma jelenleg Yá|tozás Alláshelyek
2013.12.31.
naoián

Családsegítő Szolgálat:

89,5 fő

Gyermekek átmeneti otthona
ellátáshoz szükséges
álláshelyekkel való növekedés: +7 fő 96,5 fő

Pécsi Gyermekotthon:

4l fő

Gyermekek átmeneti otthona
ellátás álláshelyeivel való
csökkenés:
különleges gyermekotthoni
ellátás álláshelyeivel való
növekedése:

-6 fő

+13 fo

+7 fő

48 fo

KSZI:

282,25 fő

különleges gyermekotthoni
ellátás álláshelyeivel való
csökkenése:

1 üres álláshely csökkentése:

-13 Íő

.1 üres
268,25 fő

A képviselő-testület tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalábbi döntést hozta:

123t2013. (x.14.1
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pécs és Környéke Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés I. számű
melléklete szerinti tartalommal j óváhagyj a.

Határidő: értelemszení.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester



il. Napirendi pont
Szauer Timea iegvző: ismertette a helyi cinkormányzatok szociális célű túzifavásár|ásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 57l20I3. (X.04.) BM rendelet :artalmát, miszerint az
idei évben ismételten lehetőség nyílik szociális túzifa igénylésére. Szemely település esetében az
önerő összege: 167 .640,- Ft, kérte a testület döntését az igényléssel kapcsolatban.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta:

124/2013. (X.14.\
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatok
szociális c,é|utúzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 57/2013. (X.04.) BM
rendelet szerinti szociális tíizifát igénybe kívánja venni, továbbá nyilatkozik arról, hogy az ezzel
kapcsolatos 167.640,- Ft összegű önerő rendelkezésére áll.

Határidő : értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Árpád polgármester

III. Napirendi pont
Szauer Timea iewző: tájékoztatta a testületet' hogy megjelent a2013. évi lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az
egészséges ivővizzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérol sző|ő 9012013. (X. 7.)
VM rendelet.
Támogatási igénl nem csatornázott területek esetében, csak ivőviz szolgáltatásnál 498,-Ftlm3,viz-

és csatornaszolgáltatásnál pedig l002,-Ftlm3 nettó ráfordítási küszöbérték felett lehet felterjeszteni
a rendelet szerint.
A rendeletben foglaltak és a ráfordítás alap1án ebben az évben nyujtható be lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatási támogatási igényt a Magyar Államkincstár Regionális lgazgatősága1hoz.
A támogatási igény bejelentéséről önkormányzatihatározatot szükséges hozni.
A rendeletbenrögzítettpá|yázat benyújtásának beadási határideje nagyon közeli, 2013. október 15,
melynek elmulasztása jogvesztő.
Fentiek ismeretében kérte a testület döntését.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta:

125t2013. (X.14.\
A Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete úgy határozott,hogy a 2Ol3. évi lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az
egészséges ivővizzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szőlő 9012013. (X. 7.)
VM rendeletben foglaltak szerint benyújtja támogatási igényét.

Határidő: értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

Iv. Napirendí pont
Fenwesi Arpád polgármesterz tájékoztatta a testületet, hogy a napokban helyszíni bejárást tartott
a Getlight Kft képviselőjével Herke Gáborral, aki aztjavasolta, hogy kegyeleti okokra hivatkozva
módosítsák a terveket. Javaslat, hogy a rózsafuttató, ahol a 2 db konténer WC lenne, kerüljön a
kápolna észak-nyugati sarkára. Kérte a testület jőváhagyását.

A képviselő-testület térgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbi döntést hozta:



126t2013. (X.14.\
A Szemelyi ÖnkormányzaÍ Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Falumegújítás c. pá|yázat
keretében eredetileg tewezett WC helyszínét módositja, a kápolna észak-nyugati részére áthelyezi.

Határidő : értelemszerű.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőIás, észrevétel nem hangzott el a
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Fenyvesi Árpád Szauer Tímea
Polgármester jegyző


