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Jegyzőkönyv 
 
 
 

Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Oktatási Bizottságának 2014. 
február 3-án a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében 08:10 
órakor kezdődött ülésén. 
 
Jelen vannak: Farkas Gyula elnök, Nagy Attila, Király Gyöngyi, Sütő Mária Márta tagok. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Ruck Márton polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
jegyző, Liker János aljegyző, Forgó Pál alpolgármester, Kraller József képviselő, Mészárosné 
Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző 
 
Farkas Gyula a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 
Szociális és Oktatási Bizottság határozatképes és az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Király Gyöngyit kérem fel. 
 
Király Gyöngyi képviselő: Elfogadom. 
 
Más javaslat nem érkezett, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, Király Gyöngyit fogadták 
el jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási bizottság elnöke: Ismertetem a napirendi javaslatokat. 
 
A Szociális és Oktatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi napirendet elfogadta:  
 
 
 

NAPIREND: 
 
 
 

I. Fő napirend: 
 
 

1.  Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés társulási szintű ellátása 
 Előadó: Ruck Márton polgármester 

 
 
 



II. Bejelentések 
 
 

Farkas Gyula a Szociális és Oktatási bizottság elnöke: Már korábban is volt ilyen törekvés.  
 
Ruck Márton polgármester: Az Orosházi Kistérségben társulási formában működtetik ezt a 
szolgáltatást. Felmerült a lehetőség, hogy a mezőkovácsházi kistérségi önkormányzatok, akik 
a mi térségünkben nem birkóznak meg ezzel a feladattal, csatlakozhatnak. Itt a térségben két 
település társult, úgy látják el a feladatot. A költségvetési számokból látszik, hogy az 
önkormányzatunk meg tudja finanszírozni ezt a szolgáltatást, nincs vele gond. Amíg ezt meg 
tudjuk tenni, nem biztos, hogy feltétlenül csatlakoznunk kellene egy társuláshoz, ráadásul 
Orosháza messze van. A többi kistérségi önkormányzat is tárgyalni fogja. Lesznek, akik 
rákényszerülnek, hogy ezt az ellátási formát társulási konstrukcióban végezzék.  
 
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási bizottság elnöke: Teljesen egyetértek a polgármester 
úr indokaival.  
 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Marcsi a számok tükrében írta meg az előterjesztést. 
Megvizsgálták Orosházán, mennyibe kerül a terület ellátása. A mellékelt táblázat ezeket a 
számokat tartalmazza. Az nem vitatható, ha társulási formában látunk el egy feladatot, több 
normatívában részesülünk. Viszont a társulás csak akkor tudná lehívni ezt az összeget, ha a 
jelenleg ezen a területen dolgozó két kolléga a társulás alkalmazottja lenne, de ugyanúgy 
továbbra itt maradna, itt biztosítana az önkormányzat számukra helyet. A Gondozási 
Központnak működési engedélyt kellene módosítani. Van hozzájárulás a társulási pénzhez, 
mivel a feladatellátáshoz kell pénzt tenni, igaz kevesebbet, azonban ugyan úgy az 
önkormányzatnak kellene állnia a rezsit.  
Szakmai indokok pedig azok, hogy ezt a két embert a Gondozási Központ más területen is 
alkalmazni tudja. Felsoroltak előnyöket, például lenne közös jogász, pszichológus. Azonban 
kétséges, hogy a sok településre jutó jogász mikor jutna el ide. Pénzügyileg lehet megérné, 
azonban szakmailag nem. Ott van ennek jelentősége, hogy a 2 000 lélekszám alatti 
településeken nem kötelező feladat, aki ide csatlakozik, meg lesz ez az ellátási forma. Ha 
bekerülnek ebbe a formába, megkapják a normatívát.  
 
Sütő Mária Márta tag: Szeretném megkérdezni, hogy érveltek a társulás mellett a speciális 
szakemberekkel. Fontos. Ezt hogyan tudjuk elérhetővé tenni? 
 
Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője: A jogász és a 
pszichológus nem elérhető, azonban a többi biztosított. Egy pályázat keretében az összes 
családgondozó szupervizióra jár. Az én végzettségem gyógypedagógus.  
 
Sütő Mária Márta tag: Csak a pszichológus hiányzik. Ha szükség van rá? 
 
Mészárosné Hrubák Mária Gondozási Központ intézményvezetője: Ha szükséges a 
nevelési tanácsadóba szoktuk pszichológushoz irányítani a gyermekeket, illetve Békéscsabán 
vannak egyesületek, ahova irányítottunk már ügyfeleket.    
 
Farkas Gyula a bizottság elnöke: Megkérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, véleménye. Mivel kérdés, hozzászólás és vélemény nem hangzott el 
szavazásra bocsájtom az elhangzott javaslatot. 
 
 
 
 



 
A Szociális és Oktatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2014. (II.03.)  SZOB határozat: 
 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Oktatási 
Bizottsága az alábbi rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás 
és a családsegítés önkormányzati feladatellátását nem kívánja társulási szinten ellátni, azt 
továbbra is az általa fenntartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 
keretein belül kívánja biztosítani.  
 
 
Felelős:   Farkas Gyula Szociális és Oktatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Mivel több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, az ülésvezető az ülést 08:40 órakor 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Farkas Gyula        Király Gyöngyi   
    elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


