Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
3/2016.
_______________________________________________________________________________
Jegyzőkönyv
Készült:

Csárdaszállás községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. február
17. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén, a Községháza emeleti
nagytermében.

Megjelent,
Képviselők:

Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsolt Sándorné alpolgármester
Makai Zsigmond, Kovalcsikné Bakucz Mária, Bodó Ferencné képviselők
dr. Uhrin Anna jegyző

Jegyzőkönyv
vezető:

Tímár Teréz

Ülés időtartama: 13:00-13:30
Petneházi Bálintné polgármester: köszöntötte a mai 13:00 órára összehívott rendkívüli
testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős
Képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. Ismertette, hogy a jegyző a jegyzőkönyv
vezetésével Tímár Terézt bízta meg. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Zsolt Sándorné
alpolgármestert javasolta. Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő
személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
13/2016. (II. 17.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt
Sándorné alpolgármestert jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Határidő

:

azonnal

Petneházi Bálintné polgármester: az ülés napirendjét a meghívóban közöltek alapján
javasolta elfogadásra.
Megkérdezte a Képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése az ülés napirendjéhez.
A Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy aki az ülés
napirendjét a meghívóban közöltek szerint elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
14/2016. (II. 17.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.

1. Csárdaszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
hozzájárulása a Gyomaendrőd Város Önkormányzat önkormányzati
rendeleteinek módosításához
2. Család-

és
Gyermekjóléti
Központ
és
Szolgálat működéséhez hozzájárulás biztosítása.

Család-

Gyermekjóléti

Határidő: azonnal
1.

Napirendi pont

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulása a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat önkormányzati rendeleteinek módosításához
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján

Petneházi Bálintné polgármester: ismertette, hogy a Társulási Tanács 2016. február
11. napján megtartott ülésén meghatározza a Térségi Szociális Gondozási Központ
által nyújtott szolgáltatások 2016. március 1. napjától érvényes intézményi térítési
díjait. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 2011. január 1. napjával életbe lépett módosítása szerint társulási
fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott
önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. Továbbá a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a
társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása is
szükséges.
A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg,
ezért a törvényben meghatározott eljárási rendnek megfelelően – Csárdaszállás és
Hunya Községek Önkormányzatainak hozzájárulását követően - a térítési díj
módosítás átvezetésre kerül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletének 3. számú mellékletén.
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Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása. A jelenlevők részéről kérdés,
hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta az előterjesztett döntési javaslat elfogadását.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 5 fő.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
15/2016. (II. 17.) Csárdaszállás Kt. határozat

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Gyomaendrőd
Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I.30.)
önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 3. mellékletén
átvezetésre kerülnek a 2016. március 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi
táblázatban ismertetett intézményi térítési díjak:

szolgáltatás
megnevezése
Szociális
étkeztetés
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás,
Hunya
Szociális
étkeztetés
kiszállítás díja
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás,
Hunya
Szociális
étkeztetés
kiszállítással
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás,
Hunya
Időskorúak
nappali ellátása

Szt. szerint
Önkormányzati
számított
2016. intézményi Szolgáltatási
kompenzáció
int.tér.díjak 2016.
térítési díjak (Ft) egység
(Ft)
(Ft)

402 + 108 (ÁFA)

--

402 + 108 (ÁFA)

Ft/adag

--

80

Ft/adag

590

--

590

Ft/adag

360

310

50

Ft/nap

80
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étkezés nélkül
Házi
segítségnyújtás szociális
gondozás
Házi
segítségnyújtás szociális segítés
Fogyatékos
személyek
nappali
intézményi
ellátása étkezés
nélkül
Fogyatékos
személyek
nappali
intézményi
ellátása
étkezéssel
Támogató
Szolgálat személyi segítés
szociálisan
rászorultak
részére
Támogató
Szolgálat szállítás
szociálisan
rászorultak
részére
Támogató
Szolgálat személyi segítés
szociálisan nem
rászorultak
részére
Támogató
Szolgálat szállító
szolgáltatás a
2/2009. (I.30)

400

--

400

Ft/óra

100

100

0

Ft/óra

315

265

50

Ft/nap

715

265
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Ft/nap

400

--

400

Ft/óra

35

--

35

Ft/km

400

--

400

Ft/óra

150

--

150

Ft/km

50

Gye. Kt.
önkormányzati
rendelet 12/A. §a alapján
Helyettes szülő
igénybevételéért
fizetendő térítési
díj
Átlagos szintű és
demens
gondozást,
ápolást igénylő
ellátás
Átmeneti
elhelyezést
nyújtó ellátás
2.

0

--

0

Ft/fő/nap

0

--

0

Ft/fő/hónap

2600

--

2600

Ft/fő/nap

78000

--

78000

Ft/fő/hónap

2600

--

2600

Ft/fő/nap

78000

--

78000

Ft/fő/hónap

Napirendi pont

Család- és Gyermekjóléti Központ és a Család és Gyermek jóléti Szolgálat működéséhez
hozzájárulás
Petneházi Bálintné polgármester: ismertette, hogy, Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzatai Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 11. napján
tárgyalta és fogadta el a Társulás 2016. évi költségvetését. A 2016. évben átalakult a
családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása. A korábbi és kibővült feladatok
ellátását a járási szintű Család- és gyermekjóléti Központ és társulási szintű Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat látja el az idei évtől Csárdaszállás településen is Együttműködési
Megállapodás keretén belül.
A feladatra járó állami támogatás meghatározása a költségvetési törvény alapján
történik, mely nincs összhangban a szakmai jogszabályokban előírt szakmai létszámmal
és feladatokkal.
A feladat állami támogatása 2015. évben 19 408 E Ft volt, míg 2016. évben
(megnövekedett feladatokhoz tartozó magasabb kiadások mellett), 17 700 E Ft
összegben kerülhet csak beépítésre költségvetésünkbe.
Ezen feladatok ellátása így összességében 6 567 E Ft összegű működési hiányt
eredményez. A működési hiány finanszírozása a települések részéről lakosságarányosan
történik.
Ismertette a Központ és a Szolgálat településekre eső hiányát
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Család- és Gye rmek j ólét i köz pont
Tel epü lés re eső hi án y
Járási településk
Gyomaendrőd
Hunya
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Központ hiánya összesen.

lakosságszám lakosságszám aránya lakosságszám alapján
13950
57,7
2 318 815
657
2,7
109 209
436
1,8
72 473
7837
32,4
1 302 692
1282
5,3
213 098
24162
100,0
4 016 288

Család. és Gyerme kjó léti Szo lg ál at
Tel epü lés re eső hi án y
Közös Önkormányzati
hivatalhoz tartozó
Gyomaendrőd
Hunya
Csárdaszállás
Szolgálat hiánya összesen:

lakosságszám lakosságszám aránya lakosságszám alapján
13950
657
436
24162

92,7
4,4
2,9
100

2 365 657
111 415
73 937
2 551 009

A kimutatás szerint Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak a Központ működéséhez
72.473,- Ft.-ot, a Szolgálat működéséhez 73.937. Ft-ot kell biztosítani.
Kérte a jelenlevőket, hogy akinek kérdése van, tegye meg.
A jelenlevők részéről hozzászólás nem érkezett, ezért az alábbi döntési javaslatot terjesztette
a Képviselő-testület elé:
„Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a Család- és
gyermekjóléti Központ részére 72.473,- Ft, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatrészére
73.937,- Ft. összegű működéséi hozzájárulást biztosít.
A Képviselő-testület a pénzügyi fedezetet 2016. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármester, hogy a működési
hozzájárulás összegének utalásáról gondoskodjon.”
Az elhangzott döntési javaslatot javasolta elfogadásra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzott döntési javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 5 fő.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
16/2016. (II. 17.) Csárdaszállás Kt. határozat
„Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
évben a Család- és gyermekjóléti Központ részére 72.473,- Ft,
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálatrészére 73.937,- Ft. összegű
működéséi hozzájárulást biztosít.
A Képviselő-testület a pénzügyi fedezetet 2016. évi költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármester,
hogy
a
működési
hozzájárulás
összegének
átutalásáról
gondoskodjon.”
Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte a jelenlevőket, hogy van e még valakinek
bejelentése.
A jelenlevők részéről több bejelentés nem érkezett, ezért mindenkinek megköszönte a
megjelenést és az ülést berekesztette.
Kmf.

Petneházi Bálintné
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Nagy Zsolt Sándorné
Jegyzőkönyv hitelesítő
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