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Jegyzőkönyv

Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010.03.02-i rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schön Ferenc polgármester
Alföldi Albert
Balaton László
Berta Sándor
Bohner Ignác
Czick István
Gácser Zsolt
Gínál Róbert
Hirth József
Szabó György
Vikker József
Wilhelm András képviselők

Meghívottak: Mayer Ferenc jegyző
Bercsényi Jánosné pénzügyi főelőadó
Schőn Ferenc: Köszönti a megjelent képviselőket, majd az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy az ülésen az alábbi napirendi pont kerüljön megtárgyalásra:
1./

Magyar Államkincstár ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Mayer Ferenc

I. NAPIRENDI PONT
Tárgya: Magyar Államkincstár ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Mayer Ferenc
Schőn Ferenc: Megkaptuk az Államkincstár határozatát, ami visszafizetési kötelezettséget állapít
meg. Ennek részletezését az ülés előtt kiosztott anyagon láthatjuk. El kell döntenünk, hogy
kívánunk e fellebbezést benyújtani, vagy visszafizetjük a kért összeget. A jegyző Úr tájékoztatást
ad a vizsgálatról.

Mayer Ferenc: 2008. decemberében a MÁK helyszíni vizsgálatot tartott a szociális normatívák
igénylésének jogszerűsége okán a 2007-2008. évekre vonatkozóan. Az alábbi hiányosságokat
állapították meg:
 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: vezetett dokumentációkban alaki hiányosságot
nem találtak, azok alátámasztják a normatíva igénylését, de Császártöltés
vonatkozásában a 2008. évi második félévi normatívát vissza kívánják vonni, mivel a
működési engedély módosítása (Császártöltéssel történő bővítése) csak 2008.
decemberében történt meg. A júliusi csatlakozással együtt felmerült, hogy az egyéb
szociális ellátásokat is velünk kívánják ellátni, de ettől elálltak az Önkormányzatok az
előírt magas létszám előírások miatt. Az engedély kiadása elhúzódott és csak
decemberben került sor rá.
 Szociális étkeztetés – házi segítségnyújtás- idősek nappali ellátása: A vezetett
dokumentációkat nem találták megfelelőnek, azok nem támasztják alá a normatívák
igénylésének jogszerűségét. A házi segítségnyújtást átminősítették étkeztetésnek, mivel
szerintük nem az első hanem az utóbbi történt ténylegesen. Ezt 2007-ben még
normatívákkal lefedezhették, de 2008-ban már nem. Ennek megfelelően a kiosztott
anyagban lévő összegek visszafizetését írták elő.
 Bölcsődei ellátás: A normatíva igénylését jogszerűtlennek ítélték, mivel az általam kiadott
működési engedélyt semmisnek tekintik. Az Önkormányzat a működési engedélyhez
szükséges szakhatósági hozzájárulásokat előzetesen beszerezte, de a működési engedélyt
jogszabály ellenesen hatáskör elvonással én adtam ki. Emiatt mindkét évre visszafizetési
kötelezettséget állapítottak meg ami jelen állapot szerint majd 2009-re is fennáll. Az
engedély jogszerűtlen kiadása az én szakmai tévedésem, annak következményeit vállalom.

Tegnap az MÁK régiós vezetőjénél jártunk Bercsényinével konzultáción, aki azt mondta, hogy
ők a saját döntésüket fenntartják. Ha az Önkormányzat nem ért egyet vele, élhet fellebbezési
jogával. A Testületnek azt kell eldöntenie, hogy fellebbez a döntés ellen vagy azt tudomásul
veszi. Ha fellebbez, akkor pedig teljes határozat ellen vagy csak annak egyes részei ellen. Én a
HSZG. ÖNO vonatkozásában nem javaslom a fellebbezést, mivel azt nem tudjuk
dokumentációkkal alátámasztani. A Bölcsőde működési engedélye vonatkozásában azonban
javaslom azt.

Schőn Ferenc: Biztos, hogy vissza kell fizetnünk valamennyit, költségvetést érintő tétel, így a
tervezett beruházások egy részéről le kell mondanunk. Konkrét számok ismeretében
módosítani kell majd a költségvetésünket. Kérem, döntsünk az elhangzott variációk alapján.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.

10/2010.Kt számú
MÁK határozat elleni fellebbezés

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar
Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 10.058-5/2010.
számú határozata ellen fellebbezéssel él az alábbiak szerint:
-

szociális étkeztetés , házi segítségnyújtás , időskorúak nappali
ellátása vonatkozásában a határozatban foglaltakkal egyetért

-

családsegítés

,

gyermekjóléti

szolgálat

vonatkozásában

a

határozatban 2008. évre foglaltakkal szemben fellebbezéssel él
-

bölcsődei ellátás vonatkozásában a határozatban foglaltakkal
szemben fellebbezéssel él.
Megbízza a jegyzőt a fellebbezés elkészítésével.

Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal

Miután több tárgy, hozzászólás nem volt Schön Ferenc polgármester az ülést bezárta.
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