Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 10-én megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Bunta Ferenc, Dolog Györgyné, Dolog Péter, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József, Szilágyi Anikó képviselők,
Dr. Balaton Henrietta jegyző, Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dr. Halász István László és Dolog Péter képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
A soron kívüli ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1./ Szociális alapszolgáltatások
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról szavazzanak.
Bunta Ferenc: javasolna még napirendet a testületi ülésre.
Hornok Sándor: soron kívüli testületi ülésen nem tárgyalnak más napirendet, csak azt, ami miatt összehívásra került. Csak ezek tárgyalására van lehetőség. A rendes
testületi ülésen lehet napirend előtti felszólalást kérni, illetve 5 nappal korábban, ha olyan jellegű, ami szavazást igényel.
Bunta Ferenc: ilyenről nem tud.
Hornok Sándor: felszólalás, napirend előtti kérés lehet, de olyan amit tárgyalnak és határozatot igényel, olyat nem tárgyalnak.
Bunta Ferenc: nincs SZMSZ, pedig kérték. Az általános tájékoztatóban - amit kaptak - abban nem látja.
Dr. Balaton Henrietta jegyző kivonatosan felolvassa az SZMSZ idevonatkozó rendelkezéseit.
Bunta Ferenc: amit szeretne elmondani, arról nem kell szavaznia a testületnek, beszélgessenek róla.
Hornok Sándor: napirendi pontként csak azt tárgyalhatják, ami miatt összehívták az ülést. A bejelentések között igen.
Dr. Balaton Henrietta: módosítsa a napirendi pontokat a bejelentésekkel és akkor ott elmondhatja a képviselő amit szeretne.
Bunta Ferenc: azt sem bánja, ha a bejelentések között beszélnek.
Hornok Sándor: a testületi ülés végén élhet bejelentéssel bármely képviselő.
Bunta Ferenc: az elmúlt testületi ülésen is vettek fel napirendet, szavaztak is róla.
Hornok Sándor: a bejelentések között.
Dr. Balaton Henrietta: miért nem lehet 4. napirendként a bejelentéseket felvenni?
Hornok Sándor: bejelentés lehet, de napirendként nem lehet tárgyalni.
Bunta Ferenc: írják be akkor bejelentésként.
Hornok Sándor: napirendet kért, bejelentést kérhet. A testületi ülés elején kér lehetőséget a bejelentésre. Amikor vége a napirendi pontok tárgyalásának, akkor kap szót.
Bunta Ferenc: legyen akkor bejelentés.
Hornok Sándor: helyesen járt el, az ülés megkezdése előtt kell kérni, hogy bejelentéssel kíván élni.
Dr. Halász István László: tekintettel az elmúlt testületi ülésre, ha 4. napirendként bejelentések címén, akkor, ha nem jelenik meg az előzetes, tanulmányozásra elküldött
papírokban, akkor ne legyen szavazás róla. Amiről szavaznak az legyen írásban kiadva.
Bunta Ferenc: akkor van három napirend és a bejelentések.
Hornok Sándor: igen.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadja megtárgyalásra.
1.

Napirend: Szociális alapszolgáltatások

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a napirenden belül elsőként a Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, annak jóváhagyását tárgyalják. Decemberben tárgyalta
már a testület, határozatot is hozott. A szándéknyilatkozatot valamennyi település megküldte, ennek alapján ült össze a Kistérségi Társulás január 4-én. Ott hozta meg a
határozatot, melyet a képviselő-testület tagjai is megkaptak. Az ülésen döntöttek arról, hogy melyik település melyik gesztor önkormányzattal társul. Valamennyi
település - 10 település - valamelyik mikroközponthoz csatlakozik. Decemberben még úgy látszott, hogy Bélmegyer-Tarhos-Békés fog összekapcsolódni, de
Bélmegyer Mezőberény felé orientálódik, ezért úgy tűnt, hogy nem tudnak társulni. A minisztérium tájékoztatta a kistérséget, hogy 2 településnek is lehet társulni, mivel a
létszám meg van. Így Bélmegyer minden ellátási formában Mezőberényhez csatlakozott. Öt alapellátási formában társulnak a települések. Az erről szóló határozatot kell
jóváhagynia a testületnek.
Dr. Balaton Henrietta: a szociális társuláshoz annyit fűzne hozzá, hogy a szociális törvény 92/B § h. pontja szerint az érdekképviseleti szerv véleményét is ki kell kérni
előzetesen. A helyi érdekképviseleti fórum véleményét kikérte a szociális jellegű társuláshoz. Felolvassa a véleményt.
Hornok Sándor: ha az alapmegállapodás módosul, akkor a társulási ülésen a polgármesterek szavaznak a megállapodás módosításáról, majd a képviselőtestületeknek a társulási megállapodás módosításáról szóló határozatot jóváhagynia szükséges, arról határozatot kell hoznia.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Halász István László: megkérdezi a jegyzőnőt, hogy van-e egyáltalán kistérségi társulás?
Dr. Balaton Henrietta: erről a polgármester tudna beszélni, ő jár társulási ülésekre. Tudomása szerint kistérségi társulás létezik.
Dr. Halász István László: nincs törvényes alapja.
Dr. Balaton Henrietta: azt ő nem tudja.
Hornok Sándor: társulások vannak, és működnek.
Dr. Balaton Henrietta: a költségvetési törvény ismeri, ad rá normatívát is.
Hornok Sándor: éppen arra kényszerítik az önkormányzatot, hogy a feladatok ellátását vigyék társulásba, mert a társulás kap több normatívát.
Bunta Ferenc: a jegyzőtől szeretné megkérdezni, hogy ha a határozatot megszavazzák, akkor egyenként megszavazták-e a határozatokat?
Dr. Balaton Henrietta: nem.
Hornok Sándor: most azt kell megszavazni, hogy a többi önkormányzat boldoguljon.
Papp József: a határozat 2. pontjában a "külön megállapodások" helyett a "szervező tevékenységével" véleménye szerint azt jelenti, hogy már nem szólhatnak bele.
Hornok Sándor: egyébként sem szólnak bele, mert ilyen feladatot nem látnak el társulásban. Ez mezőberényi mikroközponthoz tartozókra vonatkozik. Egy település
egy szavazat, tehát minden településnek szavaznia kell.
Dr. Halász István László: az elosztási és meghatározási rendszerrel van baja. A pénz nem nálunk van, nem mi döntünk róla. Ide semmi nem fog jutni.
Kapjanak garanciát.
Molnár István: ismertesse a normatívát a polgármester, hogy mire mennyit fognak kapni.
Hornok Sándor: decemberben már elmondta, de elmondja újra, hogy mi miatt van az önkormányzat kényszerhelyzetben. Nem diktálhatnak, arról dönthetnek
csak, hogy a nagy rosszból a legkevesebb rossz jusson. Tarhos ÖNHIKI-s település. A ÖNHIKI feltétele, hogy azokat a feladatokat nem láthatja el az
önkormányzat, amelyek térségi szinten is támogatottak, pl. nappali szociális ellátás, idősek klubja. Tavaly 197 ezer forintot kaptak egy főre, az idén 125 ezer forintot
kapnának, 64 ezer forintot a társulás. A 125 ezer forintból nem lehet kijönni ez az egyik, a másik pedig, hogy olyan feladatot látna el az önkormányzat, ami kistérségben
ellátott, ezért ezzel nem lehet ÖNHIKI pályázaton részt venni.
Papp József: de ha hiány van, akkor az önkormányzatnak kell pótolni, ez le van írva.

Hornok Sándor: a finanszírozással kapcsolatban külön pénzügyi megállapodás fog történni, melynél arra kell törekedni, hogy a normatíva elég legyen, azért
adták társulásba.
Dr. Halász István László: hogy fogják őket odaszorítani?
Hornok Sándor: az az elképzelése, hogy az épület fenntartását, karbantartását vállalnák, a szilárd tüzelőről gondoskodnának. Ebből ki lehet jönni.
Papp József: meddig?
Hornok Sándor: azt nem tudja. Nem kötelező a feladat ellátása 3 ezer fő alatt.
Papp József: a normatív támogatás létszámarányosan - ami Tarhost illetné - az oda fog kerülni?
Hornok Sándor: igen, hiszen a feladatot ők fogják ellátni, a dolgozókat ők fogják fizetni, az ellátást ők fogják biztosítani.
Dr. Halász István László: biztos, hogy a mi dolgozóinkat fogják fizetni?
Bunta Ferenc: miért ebben a sorrendben tárgyalják? Miért nem kezdik meg egyenként, részletesen tárgyalni, miért kell először az egészet elfogadni. Szerinte menjenek
sorba.
Molnár István: nem elfogadni kell, csak jóváhagyni.
Dr. Halász István László: csináljanak valamit, hogy jó legyen.
Hornok Sándor: ez a logikai menete az egésznek. Decemberben már eldöntötték, hogy társulnak, a szándéknyilatkozatot kiadták, akkor eldöntötték, hogy
társulni szándékoznak. Most azt kell felülbírálni, hogy visszavonják-e azt a határozatot és nem társulnak, vagy társulnak, de akkor olyan pozíciót kell
teremteni, hogy az jó legyen. Ez egy általános megállapodás, a pénzügyi megállapodás a részletes. A térítési díjak összege, annak beszedése, kezelése sem
szerepel a megállapodásban. Ezeket a dolgokat a pénzügyi megállapodásban kell rögzíteni. Ha mindez kétséges, akkor a decemberi határozatot vonják vissza, s akkor nincs
miről tárgyalni. Akkor azon kell gondolkozni, hogy az idősek klubját hogyan fogják majd működtetni. Ezt a sorrendet tartja fontosnak.
Dr. Halász István László: kapjanak garanciát arra, hogy a három dolgozó megmarad.
Bunta Ferenc: menjenek végig.
Hornok Sándor: addig a megállapodásnak nincs jelentősége, amíg nem döntötték el, hogy elfogadják-e a társulási megállapodást vagy sem.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: úgy látja, hogy a határozat a részleteket nem befolyásolja. Ez arra van, hogy van egy megállapodás a kistérségnél, s azon
történt változás. Ha ezt a testület elfogadja, nincs akadályoztatva. Jól érti?
Hornok Sándor: igen.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: utána jönnek a részletek, azon már lehet variálni.
Hornok Sándor: ha ezt nem szavazzák meg, akkor a 10 település egyike sem társulhat semmivel. Akkor az fog bekövetkezni, hogy a társulás ki fogja zárni
Tarhost.
Dr. Halász István László: ez zsarolás.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békési Kistérségi Társulás 2/2007. (I. 4.) sz. határozatának jóváhagyásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2007. (I. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi a Békési Kistérségi Társulás 2/2007. (I. 4.) sz. határozatát
"Békési Kistérségi Társulás
2/2007. (I.4.) sz. határozata
A Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  Megállapodás a
következők szerint módosul:
1.) A II. fejezet 18. bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:



A Társulás  külön megállapodás keretében  a kistérség valamennyi önkormányzatára kiterjedően gondoskodik 2007. január 1-től a továbbtanulási
és pályaválasztási tanácsadás ellátásáról.

2.) A II. fejezet 20. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A feladat-felsorolás első pontjában (gyermekjóléti feladatok) a külön megállapodások  szövegrész helyébe a szervező
tevékenységével létrehozott intézményi társulások útján szövegrész lép.
3.) A II. fejezet 20. bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

o

A Társulás  szervező tevékenységével létrehozott intézményi társulások útján  az alábbi szociális alapellátási feladatok ellátásáról
gondoskodik 2007. január 1-től:

o

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: valamennyi település részvételével, egy intézményi társulás útján, gesztor önkormányzat: Mezőberény

o

Közösségi ellátás: valamennyi település részvételével, két intézményi társulás útján

1. intézményi társulás: Békés (gesztor), Mezőberény, Köröstarcsa, Murony, Kamut, Tarhos, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor), Hunya, Csárdaszállás

o

Családsegítés: valamennyi település részvételével, három intézményi társulás útján

1. intézményi társulás: Mezőberény (gesztor), Kamut, Murony, Köröstarcsa, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor),Hunya, Csárdaszállás
3. intézményi társulás: Békés (gesztor), Tarhos

o

o

Házi segítségnyújtás: 9 település részvételével, három intézményi társulás útján

1. intézményi társulás: Mezőberény(gesztor), Kamut, Murony, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor), Hunya, Csárdaszállás

3. intézményi társulás: Békés (gesztor), Tarhos

o

Idősek nappali ellátása: 9 település részvételével, három intézményi társulás útján
1. intézményi társulás: Mezőberény(gesztor), Kamut, Murony, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor),Hunya, Csárdaszállás
3. intézményi társulás: Békés (gesztor), Tarhos
A Társulási Tanács a módosítást elfogadja és utasítja a társulás elnökét, hogy a módosításról szóló határozatot valamennyi
tagönkormányzat képviselőtestületének küldje meg jóváhagyás céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor társulási elnök
Érintett polgármesterek "

jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal való közléssel
Dr. Halász István László: lenne egy kitétele - szeretné, ha jegyzőkönyvbe szerepelne - ragaszkodik a képviselő-testület ahhoz, hogy a döntéshozatalba legyen egy bizonyos
önállósága a döntéshozatalban. Főleg a pénz elosztásában.
Hornok Sándor: nem a társulás osztja a pénzt, hanem a gesztor önkormányzat.
Molnár István: megkérdezi a jegyzőtől, hogy van-e erre valamilyen törvény, hogy nem használhatják másra a pénzt csak a meghatározott célra?
Dr. Balaton Henrietta: ezek kötött felhasználásúak. Fő szabály szerint lakosságarányosan kell.
Hornok Sándor: a következő határozati javaslatok a decemberben elfogadott 90/2006. (XII. 13.) határozat módosítása, mert ott szándéknyilatkozatban felsorolták az ellátási
formákat, de azt nem, hogy ki a gesztor. Mivel két gesztor Mezőberény és Békés ezért két külön határozat elfogadása szükséges.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőberény gesztorságával + 9 település határozati javaslatáról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2007. (I. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 90/2006. (XII. 13.) határozatában megfogalmazott szándéknyilatkozata alapján az egyes szociális
alapszolgáltatásokat a Békési Kistérségi Társulásban intézményi társulás formájában az alábbiak szerint látja el:








Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Mezőberény gesztorságával + további 9 település

Kamut (1177 fő)
Csárdaszállás (519 fő)
Köröstarcsa (2887 fő)
Bélmegyer (1168 fő)
Murony (1473 fő)



Békés (21660 fő)



Gyomaendrőd (15237 fő)



Hunya (764 fő)



Tarhos (967 fő)

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Békés gesztorságával működő szociális alapszolgáltatásokat tartalmazó határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2007. (I. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 90/2006. (XII. 13.) határozatában megfogalmazott szándéknyilatkozata alapján az egyes szociális
alapszolgáltatásokat a Békési Kistérségi Társulásban intézményi társulás formájában az alábbiak szerint látja el:



Közösségi ellátás Békés gesztorságával + további 6 település



Mezőberény (11202 fő)



Köröstarcsa (2887 fő)



Murony (1473 fő)



Kamut (1177 fő)



Tarhos (967 fő)



Bélmegyer (1168 fő)



Családsegítés Békés gesztor + Tarhos



Házi segítségnyújtás Békés gesztor + Tarhos



Idősek nappali ellátása Békés gesztor + Tarhos

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Hornok Sándor: a megállapodások tárgyalásának sorrendje: pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő, nappali ellátás, házi
segítségnyújtás. A közösség ellátás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás új ellátási formák. Ezek a szolgáltatások nem kötelezőek a lakosságszám miatt,
nyilván célszerű ellátni amennyiben a társulás felvállalja.
Dr. Halász István László: ez nekünk mennyibe kerül?
Hornok Sándor: a közösségi ellátásra lakosságszám arányosan a gesztor település, Békés város kapja a normatívát.
Szilágyi Anikó: a megállapodás 9. pontjával gondja van.
Hornok Sándor: ez azt jelenti, hogy Békés városnak többletterhe nem keletkezhet a társulásból eredően, nyilván önmagára nézve igen.
Papp József: akkor a másik mondat sem jó "amennyiben a normatív támogatások " ez sem teljesen helyes.
Hornok Sándor: ha nem elég a normatív támogatás.
Dolog Györgyné: ha nem használják fel a normatív támogatást, akkor azt átadják?
Dr. Balaton Henrietta: ha nem használja fel a normatívát, akkor le kell mondani és vissza kell fizetni.
Hornok Sándor: gondozási naplóban kell vezetni a beteggel való foglalkozás idejét. Nem tart attól, hogy erre Tarhosnak még fizetnie kellene.
Bunta Ferenc: ki kapja a pénzt?
Hornok Sándor: aki ellátja a feladatot, a gesztor.
Bunta Ferenc: Békés Város Szociális Szolgáltató Központ kapja a pénzt és ők osztják el?
Hornok Sándor: nem, normatív támogatást mindig önkormányzat kap. Az önkormányzat adja át az intézményének, ha az az intézmény önálló. Az önálló
intézmény költségvetésébe beépül a normatíva. Az önkormányzatnak át kell adnia azt a pénzt amit a feladat ellátására normatívaként megigényelt. Ha az
igényelt normatív támogatás nem kerül felhasználásra, akkor azt vissza kell fizetni.
Bunta Ferenc: Tarhoson van egyáltalán ilyen?
Hornok Sándor: a dolgozók segítségével fel fogják deríteni.
Bunta Ferenc: idézi a 7. pontot "A feladat ellátása a társult…."
Hornok Sándor: ez központi, Tarhoson tized embert sem igényel. 2-3 ember ha van ilyen, akik állandó gondozást nem igényelnek, csak segíteni kell nekik.
Papp József: nem helyi lesz a gondozó, mert nem igényel teljes személyt a feladat ellátása? Ki fog Békésről kijárni?
Hornok Sándor: nem segítségnyújtásról van szó, hanem pl. ügyintézésről, beszélgetésről.
Dr. Halász István László: kikerülik az gondozónőt és az orvost is.
Dr. Balaton Henrietta felolvassa a szociális törvény pszichiátriai betegek közösségi ellátására vonatkozó rendelkezéseit.
Bunta Ferenc: csak a 9. pont változott, amit az előbb Szilágyi Anikó képviselő kifogásolt.
Dr. Balaton Henrietta: itt nem változott a 9. pont.
Hornok Sándor: a többi településnek ez a megállapodás jó. A megállapodásnak egységesnek kell lennie. Nem jelent anyagi terhet egyáltalán.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testülete, hogy a pszichiátriai betegek közösségi ellátásáról szóló megállapodásról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2007. (I. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi megállapodást:
"Megállapodás pszichiátriai betegek közösségi ellátása feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről
Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Murony, Kamut, Bélmegyer és Tarhos települések Önkormányzatának Képviselő-testülete a többcélú Békési Kistérségi Társulás
keretein belülpszichiátriai betegek közösségi ellátására intézményfenntartó társulási szerződést köt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. § (1)
bekezdésében és 43. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ban foglalt rendelkezések
alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.65/A. §-ában meghatározott közösségi ellátások szociális alapszolgáltatási feladataik
megvalósítására, közös fenntartására.

1.)

A társulás neve, székhelye:

A többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli Békés és környéke Térségi pszichiátriai betegek közösségi ellátása Társulása mikro-térségi társulás (a továbbiakban: Társulás)
Székhelye: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
Békés, Jantyik u. 1. sz.
Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
2.) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
2.1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Békés, Petőfi u. 2.
Képviselője: Izsó Gábor polgármester
2.2.Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Cservenák Pál Miklós polgármester
2.3.. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Nosza József polgármester
2.4.Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Murony, Földvári u. 1.
Képviselője: Fekete Ferenc polgármester
2.5.Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Kamut, Petőfi S. u. 103.
Képviselője: Balog Imréné polgármester
2.6.Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Tarhos, Petőfi u. 29.
Képviselője: Hornok Sándor polgármester
2.7.Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Bélmegyer, Petőfi u. 2.
Képviselője: Dán Márton polgármester

3.) A társulási megállapodásban rögzített feladatellátás 2007. január 1-jén kezdődik, és határozatlan időtartamra szól.
4.) A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületét, (gesztor önkormányzat, székhelye: Békés, Petőfi u. 2.) bízzák meg társuló önkormányzatok.
5.) A társulás célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/A. §-ban meghatározott pszichiátriabetegek
közösségi ellátása Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Murony, Kamut, Bélmegyer és Tarhos települések lakossága részére is a jogszabályokban
meghatározottak szerint biztosításra kerüljön. A Társulás biztosítja, hogy a pszichiátriabetegek közösségi ellátása, amit a társult települések
számára nyújt, megfelel a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt követelményeknek és a szakmai
szabályoknak.
6.) Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: Békés, Jantyik u. 1.) Térségi közösségi ellátások
szervezeti egysége, Békés, Kossuth u. 11. szám telephelyen (a továbbiakban: Szolgálat) útján biztosítja társuló önkormányzatok számára az 5.)
pontban meghatározott feladok ellátását.
7.) A feladat ellátása a társult településeken helyben biztosított irodában valamint az ellátottak saját lakókörnyezetében történik a helyi szükségletek szerinti
munkaidőben a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója által kinevezett közösségi gondozók által.
8.) A Szolgálat költségvetése Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetési rendeletébe épül be, a fenntartói jogokat Békés Város
Önkormányzata gyakorolja. A Szolgálat költségvetését évente a társuló önkormányzatok közösen határozzák meg.
9.) A társulás működésének, a Szolgálat közös fenntartásának fedezeteként szolgál a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív
állami hozzájárulás, valamint a kistérségi feladatellátásra biztosított kiegészítő normatív hozzájárulás. A társult önkormányzatok a Szolgálat működéséhez
szükséges további költségek fedezetét  amennyiben a normatív támogatások nem fedezik a feladat ellátását  lakosságszámuk (mindenkor a normatíva
alapján számolt lakosságszám) arányában biztosítják, melyet havi bontásban a 4.) pontban megjelölt önkormányzat számlájára utalnak át. Az egyes
önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét az éves költségvetés során állapítják meg.
A társulásból eredően, Békés Város Önkormányzatának Békés városra esően többletterhe
nem keletkezhet. A költségek viseléséről évente megállapodást kell kötni.
10.) A társuláshoz más önkormányzatnak csatlakozni valamennyi társult önkormányzat egyetértésével lehet. A társulási megállapodást bármely
tag a saját vonatkozásában felmondhatja a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott
képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult képviselő-testületekkel közölni. Felmondás, valamint a társulás megszűnése
esetén a felek köteles egymással elszámolni. Az elszámolás során a társult önkormányzatok hozzájárulásuk arányában jogosultak a vagyonmegosztásra. A
társulás által pályázati úton nyert eszközök, berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás arányában kerülnek megosztásra. Egyebekben a
felek az 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései szerint járnak el.
11.) A társulás szakmai munkájáért a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója felelős. A szakmai ellenőrzést Békés Város jegyzője végzi. A
társulás működését társult önkormányzatok évente egyszer, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban értékelik. Pénzügyi ellenőrzést a többcélú
Békési Kistérségi Társulás független belső ellenőre végzi.
12.) Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá a Szolgálat fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXXXV. tv., valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Kelt: Békés,t2007.______________________
Cservenák Pál Miklós Izsó Gábor Dán Márton
Balog Imréné Nosza József Fekete Ferenc
Hornok Sándor
polgármesterek
Záradék:
A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
. számú határozatával jóváhagyta.
..
Cservenák Pál Miklós polgármester
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
.. számú határozatával jóváhagyta.
..
Izsó Gábor polgármester
Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

.. számú határozatával jóváhagyta.
..
Dán Márton polgármester
Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
. számú határozatával jóváhagyta.
..
Balog Imréné polgármester
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
. számú határozatával jóváhagyta.
..
Nosza József polgármester
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
 számú határozatával jóváhagyta.
..
Fekete Ferenc polgármester
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
. számú határozatával jóváhagyta.
..
Hornok Sándor polgármester"
Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére azzal a feltétellel, hogy bármilyen változásról a Képviselő-testületet haladéktalanul értesítse.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Hornok Sándor: a következő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Minden települést Mezőberény lát el. Mezőberényben már 2004 óta működik. Az előterjesztésben
szerepel, hogy Tarhos 2 db készüléket tudna fogadni, mert a készülékek ára 75.000,- Ft. A normatív támogatásból, vagy egyéb pályázatból lehet megvásárolni. A
készülékek elhelyezése tanyán történne.
Bunta Ferenc: mennyi normatívát kap Tarhos?
Hornok Sándor: a gesztor település kapja.
Bunta Ferenc: "Az újonnan csatlakozó Békés, Gyomaendrőd. saját költségükre bizotsítják."
(megállapodás 3. oldal, dőlt betűs bekezdés)
Hornok Sándor: a készülékek beszerzését normatívából fedezik, ha nem elég a normatíva, akkor pályázatból. Ha a pályázatnak van önereje - 1-2 ezer forint - akkor azt kell
saját költségvetésből finanszírozni.
Papp József: mi ennek a működési mechanizmusa?
Kiszelné Pankotai Erzsébet: ebből a magasabb jövedelmű nyugdíjasok nem részesülhetnek?
Hornok Sándor: az önkormányzat fogja elbírálni, eldönteni, hogy kinek adják oda. Kérdéses, hogy Mezőberényhez tudnak-e majd csatlakozni a hatótávolság nagysága
miatt. Elképzelhető, hogy erősítőt szükséges beiktatni. (Elmagyarázza a működési mechanizmust.)
Kiszelné Pankotai Erzsébet a mezőberényi működést mondja el.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatáról szóló megállapodásról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2007. (I. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi megállapodást:
"Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről
Mezőberény, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Kétsoprony, Köröstarcsa, Önkormányzata által 2004. február 16. napjától működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
intézményfenntartó társulási szerződése a következők szerint módosul, és egységes szerkezetbe foglalásra kerül:
Szerződő önkormányzatok: Mezőberény, Békés, (2007 január 1-től) Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd (2007. január 1-től), Hunya (2007.január 1-től)
Kamut, Köröstarcsa, Murony, (2007 január 1-től) Tarhos (2007 január 1-től) és Kétsoprony Önkormányzata a társulási szerződést a következők szerint kötik meg:
A megállapodás 2.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselőtestületek a "helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében, és 43. §
( 1) és (2) bekezdéseiben , valamint és a "helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ban foglalt rendelkezések szerint a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65.§-ában meghatározott önállóan megszervezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
megvalósítására, közös fenntartásában állapodnak meg
1.

)A társulás neve, székhelye:
Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein
belül mikrotérségi társulása (a továbbiakban: Társulás)
Székhelye: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.

2.

3.

)Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe. A társulási megállapodásban rögzített feladat ellátás Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut
Kétsporony, Köröstarcsa községekkel 2004. február 16 napjától folyamatos, Békés, Gyomaendrőd városokkal , és Hunya , Murony , Tarhos községekkel
2007.január 1-én kezdődik, és határozatlan időtartamra szól. A társulási szerződést a felek határozatlan időre kötik.
)A társulás tagjainak: neve, székhelye, képviselője:

3.1 Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Cservenák Pál Miklós polgármester
3.2. Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Csárdaszállás , Petőfi u. 17.
Képviselője: Petneházi Bálintné polgármester
3.3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Békés, Petőfi u. 2.
Képviselője: Izsó Gábor polgármester
3. 4. Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Bélmegyer, Petőfi u. 2.
Képviselője: Dán Márton polgármester
3.5. Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Kamut, Petőfi S. u. 103.
Képviselője: Balog Imréné polgármester
3.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Nosza József polgármester
3.7. Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Murony, Földvári u. 1.
Képviselője: Fekete Ferenc polgármester
3.8. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Tarhos, Petőfi u. 29.
Képviselője: Hornok Sándor polgármester
3.9 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye:Gyomaendrőd, Szabadság tér 1
Képviselője:Várfi András, polgármester

3.10 Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye:Hunya, Rákóczi u 19
Képviselője: Petényi Szilárdné, polgármester
3.. Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.
Képviselője: Völgyi Sándor polgármester
4. ) A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, a közös feladat - és hatáskör gyakorlásával Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselőtestületét ( gesztor önkormányzat) , (székhelye: Mezőberény Kossuth tér l.) bízzák meg társuló önkormányzatok.
5. ) A társulás célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 63.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott házi
segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásaként önállóan megszervezett szolgáltatási formában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére ellátást nyújtson a
társult önkormányzatok lakosságának számára. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az
ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A fogyatékos személyek részére nyújtott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató társulással.
6.) Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat ( székhelye: Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.) (a
továbbiakban: Szolgálat) Gondozási központja ( Mezőberény, Hősök u. 3. szám telephely) keretében jelzőrendszeres házi segítségnyújtása ( a
továbbiakban: szolgáltató) útján biztosítja társuló önkormányzatok számára az 5.) pontban meghatározott feladok ellátását.
7.) A szolgáltatás működtetésének rendje:




jelzőrendszer diszpécserközpontja Mezőberény, Juhász Gyula u. 1. szám alatti idősek otthonában van elhelyezve, ahol a folyamatos működés biztosítja a
figyelőrendszert
gondozottakhoz kihelyezett készülékek száma: összesen: 64 db



Békés 5 db



Bélmegyer: 4 db





Csárdaszállás 3 db
Gyomaendrőd 10 db
Hunya 2 db



Kamut: 4 db



Köröstarcsa: 4 db



Mezőberény : 16 db



Murony 3 db



Tarhos 2 db



Kétsoprony 4 db

- továbbá MÉCSES SZOLGÁLÓ EGYESÜLET 7 db



A diszpécserközpont elhelyezéséhez szükséges műszaki berendezések Mezőberényben kerültek elhelyezésre, tételes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.









Az újonnan csatlakozó Békés ,Gyomaendrőd, Hunya , Murony és Tarhos települések a készülékek beszerzését, az állami normatív támogatásból,
pályázati forrásból , illetve saját költségükre biztosítják.

Társult településeken kihelyezett egyéb szükséges eszközöket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Társult települések részére a diszpécserközpont biztosítja a folyamatos figyelő szolgálatot, és jelzés esetén értesíti az adott településen a Szolgálat által kötött
megbízási szerződéssel rendelkező házi gondozóját.

A társult települések a rendelkezésükre bocsátott jelzőkészülék kihelyezéséről kizárólagos joggal döntenek.

8.) A Társulás költségvetése Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete költségvetési rendeletébe épül be, ezen belül a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat intézményi költségvetésébe, a fenntartói jogokat Mezőberény Város önkormányzata gyakorolja. A Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat Igazgatója , köt megbízási szerződést a jelzőrendszeres szolgálatot ellátókkal, akik a társult önkormányzatok polgármesterei egyetértésével kerülnek
kiválasztásra és látják el feladataikat. A Társulás költségvetését évente a társuló önkormányzatok közösen határozzák meg.
9.) A társulás működésének, a Társulás közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami,
valamint a kiegészítő normatív állami hozzájárulás.
A társult önkormányzatok a Társulás működéséhez , állami normatíván felül szükséges további költségek fedezetét a központhoz kapcsolt jelzőkészülék
arányában biztosítják
melyet havi bontásban a 4.) pontban megjelölt gesztor önkormányzat számlájára utalnak át.
Az egyes önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét az éves költségvetés során állapítják meg. A költségek viseléséről évente megállapodást kell kötni.
10.) A társuláshoz más önkormányzatnak csatlakozni valamennyi társult önkormányzat egyetértésével lehet. A társulási megállapodást bármely
tag a saját vonatkozásában felmondhatja a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott
képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni s a társult képviselő-testületekkel közölni. Felmondás , valamint a társulás megszűnése
esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás során a társult önkormányzatok hozzájárulásuk arányában jogosultak a
vagyonmegosztásra. A társulás által pályázati úton nyert eszközök, berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás arányában kerülnek
megosztásra. Egyebekben a felek az 1997. évi CXXXV törvény rendelkezései szerint járnak el.
11.) A társulás szakmai munkájáért a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője felelős. A szakmai ellenőrzést Mezőberény Város
jegyzője végzi. A társulás működését társult önkormányzatok évente egyszer, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban értékelik. Pénzügyi ellenőrzést
Békési Többcélú Kistérségi Társulás független belső ellenőre végez.
12.) Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá a Társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek. Vitás kérdések
esetlegesen per útján történő rendezése esetén kikötik a Békési Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXXXV. tv. valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel
megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Kelt: Mezőberény, 2006.______________________
Cservenák Pál Miklós Izsó Gábor Petneházi Bálintné Dán Márton
Balog Imréné Nosza József Fekete Ferenc
Hornok Sándor Várfi András Petényi Szilárdné Völgyi Sándor
polgármesterek

Záradék:
A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
. számú határozatával jóváhagyta.
..
Cservenák Pál Miklós polgármester
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
.. számú határozatával jóváhagyta.
..
Izsó Gábor polgármester<

