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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint arról a novemberi ülésen beszámoltam, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa
októberi ülésén egy felosztási elvet fogadott el a szociális szolgáltatási feladatokkal
kapcsolatban (az előterjesztéshez melléklem). Ezt nem szavaztam meg és kifogásoltam
elsősorban a szociális étkeztetés miatt. A 2011. februári költségvetés beterjesztésekor a
szociális étkeztetés összességében – miután Zirc és Eplény veszi igénybe e szolgáltatást –
395.852,- Ft (ebből Eplény 51.314 Ft) plusz költséggel jelent meg. A költségvetés áprilisi
elfogadásakor a 2.438.978,- Ft a tervezett hiány, ebből Eplény Község Önkormányzatának
már 279.883,- Ft hozzájárulást kellene fizetnie, a 7 magánszemély étkezőhöz. Azóta semmi
nem változott, de a 2012. évi költségvetési koncepció beterjesztésekor az önkormányzatnak
már 508.265 forint hozzájárulást kellene fizetnie.
Ezek után könyvelési tényadatokat kértem a társulás munkaszervezetétől, ezt a legutóbbi
társulási tanácsülésen jeleztem a társulásnak. Nem fogadtam el a 2012. évi költségvetési
koncepciót és a 2011. I-III. negyedévi beszámolónál tartózkodtam, mivel a szociális
szolgáltató központ egyes szakfeladat-elszámolásai - a már kezemben lévő anyagok alapján
látszott – nincsenek összhangban a könyvelési adatokkal. Nagyon kirívó például, hogy a
gépkocsivezető bérét – ami kb. 2 millió forint - teljes egészében a szociális étkeztetési
szolgáltatásra tették rá, valamint a gépkocsi biztosítási és fenntartási költségét. Mindemellett a
szociális étkeztetésre, indokolatlanul, tetemes rezsiköltség van rátéve. Nagyobb a
rezsiköltsége a szociális étkeztetésnek, mint a nappali foglalkoztatás bármelyikének. Ezt
kifogásoltam, de tanács tagjai nem értették vagy nem akarták érteni, vagy éppen őket nem
érintette, ezért érdemben nem foglalkoznak vele.
Az eddigi számításaim alapján kb. 2 millió forinttal drágult meg a semmiből a szociális
étkeztetés, s így lett, hogy Zircnek és Eplénynek közel 2,5 millió forint hozzájárulást kellene
fizetnie a korábbi évekhez képest, amikor kb. nullszaldós volt. E szolgáltatásnak nagyjából
annak is kellene lennie, mivel a szállítási költséget részben fizetik a szolgáltatást igénybe
vevők, az étkezés jelentős részét térítik, s emellett normatív támogatás is van. Igazából
nagyon hátrányos helyzetű szociális étkező esetében kellene az önkormányzatnak kiegészíteni
e díjakat. Teljesen irreális, hogy a 7 fő szociális étkeztetést igénybe vevő esetében éves
szinten már 72.610,- Ft/fő kiegészítést kell hozzátenni a normatíva (55.360,- Ft/fő) és az
általuk befizetett (átlagosan bruttó 127.383 Ft/fő/év) összeghez.
Az ismertetett probléma megoldására egyeztető megbeszélést kezdeményeztem a Szociális
Szolgáltató Központ vezetésével, amelyre december 8-án a Munkaszervezetnél került sor. A
szolgáltató vezetője Koósné Stohl Ilona elismerte, hogy a gépkocsival kapcsolatos összes
költség a szociális étkezésen szerepel és azt is elismerte, hogy a gépkocsi, mint az a
menetlevelekből és a könyvelésből is egyértelműen kiderül, a Támogató Szolgálat
feladatellátásban vesz részt nagyobb részben. A megbeszélésen bemutattam az összegyűjtött
tényadatokat, amelyek hitelességét nem vonta kétségbe egyikük sem. Az elhangzottakról
tájékoztattuk a munkaszervezet vezetőjét. Ők azt javasolták, hogy készítsek egy módosító
indítványt a következő tanács ülésre. Én ettől elzárkóztam, mivel a korábbi előterjesztések,
amelyek a Tanács elé kerültek megalapozatlanok voltak, és ez véletlenül nem történhetett
meg, kértem, hogy az eredeti előterjesztő gyakoroljon önkritikát és készítsen egy, a
ténylegesen felmerülő költségeknek megfelelő, számítást és javaslatot.
Az intézmény elkészítette a megbeszélés után az újabb felosztást, de az egyszerűen
minősíthetetlen, nem a megbeszéltek szerint készült. A gépkocsivezető költségeit ugyan most
megosztotta, de a kiindulási adatok eltérése megmagyarázhatatlan (októberben 1.896.294 Ft,
most meg 1.783.694 Ft) és nem a kilométer futás alapján történt. Azért, hogy a végeredmény
nagyon ne változzon (októberben 1056 Ft/ebéd, most 1020 Ft/ebéd lenne), újabb, eddig nem
szerepelt tételek kerültek a felosztásba, mint pl. vezetői pótlék, védőruha stb. (Itt

megjegyzem, hogy piaci ajánlat szerint ma bruttó 700 Ft-ba kerül egy Eplénybe, házhoz
szállított jó minőségű, változatos ebéd! A társulásban történő teljes árú étkezés jelenleg 711
Ft/ebéd, ami a kimutatásokat tekintve, erőteljesen deficites?!)
Az, hogy a 2008-as, hasonló dolgok miatt kirobbant költségvetési vita után, a Szociális
Szolgáltató Központ elszámolása és a feladatok közötti költségfelosztása még a könyveléssel
sincs összhangban, az teljességgel elfogadhatatlan. Mindez felveti több személy felelősségét
is, de ez a tanács jelenleg alkalmatlan ennek megoldására.
A Pénzügyi Bizottság is csak látszat tevékenységet folytat, üléseit a tanács ülés előtt fél,
esetleg egy órával előtte tartja, érdemi előkészítő munka nem folyik.
A mellékletként csatolt, a Tanács által elfogadott térítési díj javaslattal részünkről nem
finanszírozható a szociális étkezés, más megoldást kell keresni.
Javasolom a feltételek megteremtését a saját feladatként történő ellátáshoz. Ehhez az SZMSZt, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet kell módosítani,
valamint a térítési díjak megállapításáról kell ismét rendeletet alkotni, úgy mint azt tettük
korábban.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Eplény, 2011. december 19.
Fiskál János
polgármester
Határozati javaslat
…../2011.(XII.21.) Kt. számú határozat
1./ Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, elutasítja a Zirc Kistérség Többcélú
Társulás Tanácsa által elfogadott, a Szociális Szolgáltató Központ előterjesztésben készült
térítési díjak felosztására vonatkozó javaslatot, mivel az megalapozatlan és a feladatellátásban
ténylegesen fel nem merülő költségeket is tartalmaz, valamint a Tanács elé beterjesztett és
elfogadott beszámoló adatok, – a szociális feladatok közötti költségfelosztások tekintetében, a
Munkaszervezet által szolgáltatott tényadatok szerint – a tényleges könyvelési adatoktól
eltérőek.
2./ A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális étkeztetés
saját feladatellátásban történő biztosításához a előkészítő lépéseket és intézkedéseket
megtegye.
3./ A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt és a polgármestert, hogy a szükségessé váló
rendelet módosításokat a soron következő ülésre beterjesszék.
Felelős: 1./ és 2./ pontban Fiskál János polgármester
3./ pontban: Sümegi Attila aljegyző
Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ folyamatosan
3./ 2012. január 31.

