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Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.június 25-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester
Dolog Györgyné, Dr. Halász István László, Molnár István, Szilágyi Anikó,
Papp József települési képviselők.
Dr. Balaton Henrietta jegyző
Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető, Nagy György Miklósné családgondozó,
Izsó Gábor Békés Város Polgármestere,
Váczi Julianna Békés Város Polgármesteri Hivatala Pü. Oszt. vezetője
Borbély Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Külön üdvözli Békés Város Polgármesterét, és Váczi Juliannát. Megállapítja, hogy Bunta
Ferenc alpolgármester és Dolog Péter képviselők távollétüket bejelentették, az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Borbély Lászlóné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné és Dr. Halász István képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Hornok Sándor polgármester a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot:
A 2007. június 19. napjára összehívott ülés határozatképtelen volt, ezt követően 2007. június 21-re hívta össze az ülést, melyen szintén nem sikerült dönteni
a napirendben szereplő kérdésekben, ezért az előző ülés napirendi pontjait javasolja megtárgyalni.
Napirend:
1)

Megállapodás nappali ellátási feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről
Előadó : Hornok Sándor polgármester

2) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3)

Házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződés módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Megállapodás nappali ellátási feladatokat ellátó
önkormányzati társulási szerződésről
Előadó : Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: Azért kérte, hogy ezen az ülésen tárgyalják újra ezt a napirendet, mert a múlt ülésen nem sikerült elfogadni a megállapodást.
Úgy ítéli meg, ha nem jön létre megállapodás, az az önkormányzat érdekeit sértené, ezért kérte a mai ülésen tárgyalják újra, gondolják át újra a döntésüket.
A Képviselő-testület januári ülésén már arról döntött, hogy társulási formában kívánja ellátni az önkormányzat ezt a feladatot, csak a megállapodás-tervezetet
nem fogadták el. Ezzel kötelezettséget vállalt az önkormányzat a kistérségi társulás felé, ha így döntöttek, ennek eleget kell tenni.
2008. január 01-től nem kaphat az önkormányzat ÖNHIKI-t, ha kistérségi szinten ellátható feladatot önállóan lát el.
A szakszerűség feltételei is jobbak lennének társulási formában, a gondozottak száma csökkenő tendenciát mutat jelenleg, remélhetőleg a társulás
keretében ezen is változtatni lehetne.
Már az idén is több mint 60.000,- Ft/fő összeggel csökkent a normatív támogatás, ha önállóan látják el, mint ha társulási formában.
Az előbb elmondottak miatt ésszerű lenne még egyszer átgondolni döntésüket.
Alkalmazkodni kell a Kormányzat, az Országgyűlés döntéseihez. A kistelepülések minél később csatlakoznak a társulásokhoz, annál rosszabbul járnak,
kevesebb + támogatáshoz juthatnak.
A többi település is hátrányos helyzetbe kerülhet, ha Tarhos önkormányzata elutasítja a társulást.
Papp József: Kik írják a pénzügyi megállapodást?

Váczi Julianna: Köszönti a képviselő-testületet. Az általános iskolához hasonlóan a békési és tarhosi kollégák egyeztetni fognak. Látni kell, hogy az
önkormányzatok költségvetésében e feladat mennyi részt képvisel (pl. rezsi költség mennyi, bér, járulékok, stb.)
Ezek alapján az adatok alapján indulnak ki.
Ahogy a költségvetésben az önkormányzatok külön-külön tervezték az első félév marad úgy, ezt követően az alap normatívát Tarhos lemondja , - Békés,
mint gesztor település fogja ezt követően igényelni.
A kiegészítő normatívát meg fogják kapni, ez 68.000,- Ft-tal több lesz. Kevesebb lesz, amit Tarhos község önkormányzatának mellé kell tennie.
Az intézmény költségvetésében elkülöníthetőek lesznek a tarhosi intézmény és a békési intézmény költségei és forrásai.
Így pontosan látszani fog, hogy mennyit kell Tarhos önkormányzatának még hozzátenni. Részletes pénzügyi megállapodás fog készülni, mely mindenre
kiterjed.
Havi bontásban megjelenik, hogy kinek mennyivel kell hozzájárulni a fenntartáshoz.

Nem lesz "átjárás": amit Tarhosra terveztek be az Tarhost fogja terhelni, amit Békéshez az ott jelentkezik.
Az iskolánál jól működik az elmondott rendszer.
E megállapodást minden évben újra meg kell kötni.
Hornok Sándor: Kéri Izsó Gábort, Békés Város Polgármesterét, a Kistérségi Társulás Elnökét, hogy a társulási megállapodással kapcsolatban mondja el az
álláspontját.
Izsó Gábor: Tisztelt Képviselő-testület!
2006. októberében lett Békés Város Polgármestere, ekkor tapasztalta meg mennyire fontos a szerepe a társulásoknak az intézmények fenntartásához.
Ha a települések egy - egy feladatot közösen látnak el, az állam azt " bőkezűbben támogatja."
Az lenne jó, ha az önkormányzatok maguk rendelkeznének intézményeikről, feladataikról, de az élet rákényszeríti őket, - hogy a magasabb támogatás
reményében - közösen lássanak el egyes feladatokat, társulási formában.
Sajnos ezeket a döntéseket meg kell hozni, ha a település életben maradását akarják szolgálni.
A társulással a szolgáltatás színvonala javulhat, több lesz a lehetőség, és fejlődik az infrastruktúra.
Rugalmas rendszer ez. Helyben történik a feladatellátás.
Lehetőség szerint profilt kell adni a kistelepüléseknek, ne sorvadjon el a település.
Minden község ragaszkodik megszerzett önállóságához, de a racionalitás másra kényszerít.
Jól működő társulásban mindkét fél megtalálja számításait.
Békés Város is több közösen ellátható feladatra társul Békéscsabával, Gyulával, mert ez kifizetődő, ezzel a törekvéssel nem lehet szemben haladni.
Tudja, hogy az érzelmi szálak erősek, de felelősen kell gondolkodni.
Hány ellátottal jön létre a társulás?
Váczi Julianna: 30 fő Tarhos részéről.
Izsó Gábor: Jövőre már nem lehet ÖNHIKI-t igényelni, ha nem társulási formában működtetik ezt a szolgáltatást.
Kéri fontolják meg a döntésüket a képviselők.
Az egész kistérségben úgy alakult, hogy ha Tarhos és Békés között nem jön létre a megállapodás, akkor nem kapják meg a többiek sem a + normatívát.
Mindenképpen érdeke Békés Városnak is, hogy ez a Társulás létrejöjjön, de ha ezt Tarhos elveti, más lehetőség is van, de ez lenne az "életszerűbb". Az
iskola is közös társulásban van, és jól működik. Pár kilométer - nem távolság.
Hornok Sándor: Köszöni a tájékoztatást. Van-e kérdés?
Papp József: Izsó Gábor polgármester Úrtól kérdezi: Még Békés Város sem fogadta el?
Izsó Gábor: Egyszer még az év elején a szándékot elfogadta a Békési Önkormányzat.
Békés elkövetett egy hibát. "Elült ez a dolog" - a mulasztást be kell vallani. Gyakorlatilag 1 hónappal ezelőtt derült ki, hogy ez a megállapodás nem jött létre.
Vizsgálatok folynak.
Jöttek a visszajelzések, hogy a kistérségen belül - ahol már meg lett kötve a megállapodás, azok sem kapták meg a kiegészítő normatívát, így derült ki, hogy
nincs ki a létszám, a Békés-Tarhos szándéka ki volt nyilvánítva, de a megállapodás nem köttetett meg.
Újra elővették, átdolgozták a megállapodást.
Ők nem forszírozták - részükről mulasztás volt, nem figyelt erre eléggé a kolléganő.
Már megtették a szükséges intézkedéseket, hogy e hó végével a társulás létrejöhessen, működési engedéllyel rendelkezhessen, ha Tarhos és Békés
önkormányzatai elfogadják a megállapodás-tervezetet.
Békés mindenképpen társul, ha Tarhos nem lép, akkor egyedül maradhat.
Váczi Julianna: 2007. június 29-től működési engedéllyel rendelkezhet az intézmény, ha létrejön a megállapodás. 2007. július 01-től járna a + normatíva.
Izsó Gábor: Náluk a Képviselő-testület előtt ez a megállapodás nem volt kétséges.
A hivatalnál történt a mulasztás.
Hornok Sándor: Van-e kérdés?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Hornok Sándor: Név szerinti szavazást kezdeményez.
Szilágyi Anikó: Ő is kezdeményezi.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 szavazattal - egyhangúlag támogatja a név szerinti szavazást.
Dr. Balaton Henrietta: Ismerteti a név szerinti szavazás módját, menetét az SZMSZ szerint.
Hornok Sándor: Név szerinti szavazást rendel el.
Kéri, szavazzanak a "megállapodás nappali ellátási feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről" tárgyú határozati javaslatról.
Dr. Balaton Henrietta: Kéri a képviselőket, hogy egyenként, név szerint szavazzanak.
A név szerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(külön lapon)
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
60/2007. (VI. 25.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi nappali ellátási feladatokat ellátó önkormányzati társulási
szerződést.
Megállapodás nappali ellátási feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről
Békés Város és Tarhos települések Önkormányzata a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belül az idősek nappali ellátására
intézményfenntartó társulási szerződést köt a "helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében és 43. § (1)-(2) bekezdéseiben ,
valamint és 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. 57. § (1) bekezdés j.) pontjában, valamint a 65/F .§ (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott nappali ellátás, kötelező feladataik megvalósítására közös fenntartására.
1.) A társulás neve, székhelye:
A többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli Békés és környéke Nappali ellátás 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. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Tarhos, Petőfi u. 29.
Képviselője: Hornok Sándor polgármester
3.) A társulás telephelyeinek megnevezése, és a telephelyeken ellátotti keretszám:
3.1 Békés Városban:
5630Békés,Jantyík u. 1.sz.
Férőhely: 45 fő
5630.Békés,Szarvasi u. 40/1.sz.
Férőhely:30 fő
5630Békés,Csallóközi u. 40
Férőhely: 5 fő idős 15 fő fogyatékkal élő
5630.Békés,Dózsa Gy. u. 36.
Férőhely: 45 fő
3.2. Tarhos, Községben:
Tarhos, Petőfi S. u. 1
Férőhely: 30 fő
4.) A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, a közös feladat - és hatáskör gyakorlásával Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületét,
(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. 57. § (1) bekezdés j.) pontjában, valamint a 65/F .§ (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott nappali ellátás, kötelező feladataik megvalósítására közös fenntartására. A nappali ellátás elsősorban a saját
otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek részére ellátást nyújtson a társult önkormányzatok lakossága számára. Segítségével fenntarthatók a biztonságos
életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni
étkeztetését.
6.) Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: Békés, Jantyik u. 1.) Nappali ellátás szervezeti egysége, Békés,
Jantyík u. 1. szám (a továbbiakban: Szolgálat) útján biztosítja a társuló önkormányzatok számára az 5.) pontban meghatározott feladok ellátását.
7.)

A szolgáltatás működtetésének rendje:
Társult településeken az idősek nappali ellátása vezetője a gesztor önkormányzat Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója.
Tarhos község Önkormányzata tulajdonában lévő Tarhos, Petőfi u. 1/1. szám alatt lévő ingatlanát a feladat ellátásához a társulás részére
használatba adja a tulajdonjog fenntartása mellett.
A társulás létrejöttének időpontjának napjával minden telephelyen leltárt kell készíteni, felmérve a Társult önkormányzatok tulajdonában álló és
maradó ingó és ingatlan eszközöket.
A rendes működéshez szükséges ingatlan felújítási és beruházási szükségleteket társult önkormányzatok a saját tulajdonukban lévő ingatlanon
biztosítják, melyeknek értéke a beruházó önkormányzatot illeti meg.
A rendes működéshez szükséges eszközök és közüzemi díjak elszámolását a pénzügyi megállapodásban rögzítettek szerint teljesítik a társult
önkormányzatok.
A társulás létrejötte után beszerzett kis- és nagy értékű eszközök a társulás közös vagyonának részét képezik. Nyilvántartásáról, leltározásáról,
valamint a mérlegben történő kimutatásáról a társulás gondoskodik. A társulás megszűnése estén a közösen beszerzett eszközök a pénzügyi
megállapodásban foglaltak szerint kerülnek elosztásra.

8.) A Társulás költségvetése Békés Város Önkormányzati Képviselőtestülete költségvetési rendeletébe épül be, ezen belül a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ intézményi költségvetésébe, a fenntartói jogokat Békés Város önkormányzata gyakorolja. A Társult intézmények dolgozóiközalkalmazottai munkáltatója a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója. A társulás vállalja a Tarhos község önkormányzatával
jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló 3 fő továbbfoglalkoztatását képzettségének és végzettségének megfelelő munkakörben. A Társulás
költségvetését évente a társuló önkormányzatok közösen határozzák meg.
A közös működtetésű intézmény költségvetése Békés város költségvetésének részét képezi, a tarhosi telephely támogatásának megállapításához
Tarhos Község Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.
9.) A társulás működésének, a Társulás közös fenntartásának fedezeteként a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami,
valamint a kiegészítő normatív állami hozzájárulás szolgál.
Tarhos község önkormányzatának a normatíván felül felmerülő költségek tekintetében, -amely magában foglalja a közös igazgatási költségeket iskizárólag Tarhos telephelyre esően keletkezhet fizetési kötelezettsége, melyet a pénzügyi megállapodásban rögzített módon évente ki kell mutatni. A
pénzügyi megállapodást minden évben az önkormányzatok költségvetésének elfogadása előtt kell megkötni, 2007. évre vonatkozóan legkésőbb
2007. július 31-ig.
Az egyes önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét az éves költségvetés során állapítják meg.
10.) Jelen megállapodást a felek 2007. június 28 napjától. határozatlan időre kötik. 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 fennállása során közösen szerzett vagyon tekintetében. 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
Békési Többcélú Kistérségi Társulás független belső ellenőre végzi.
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: Békés, 2007.____________________
Izsó Gábor

Hornok Sándor
Polgármesterek

Záradék:
A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
................................... számú határozatával jóváhagyta.
...................................
Izsó Gábor polgármester
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
........................................ számú határozatával jóváhagyta.
...................................
Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal való közléssel
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2. / Napirend: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor: A határozati javaslatot megkapták.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Hornok Sándor: Kéri szavazzanak a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával kapcsolatos határozati javaslatról.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

61/2007. (VI.25.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratából - a házi segítségnyújtás, nappali szociális
ellátás feladatok társulás keretén belüli ellátása miatt -2007. június 28. napjától törli
a 853233 Házi segítségnyújtás,
és a 853266 Nappali szociális ellátás szakfeladatokat
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3./ Napirend: Házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati
társulási szerződés módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor: A határozati javaslatot írásban megkapták. Kéri az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Hornok Sándor: Kéri szavazzanak a Házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati
társulási szerződés módosításával kapcsolatos határozati javaslatról.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
62/2007. (VI.25.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 9/2007. (I.10.) határozatával elfogadott "Megállapodás házi segítségnyújtási
feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről " 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3)

A társulási megállapodásban rögzített feladatellátás 2007. június 28. napjával kezdődik és határozatlan időre szól Békés városhoz társult Tarhos
Község Önkormányzatával.
Társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyike 2007. június 27-ig önállóan látta el a házi segítségnyújtás szociális alapellátási kötelező
szolgáltatását, arra működési engedéllyel rendelkezett.

A határozat többi része továbbra is változatlan tartalommal fennáll.
Egyben felhatalmazza a Polgármester a megállapodással kapcsolatos ügyek intézésére.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, elmondja, hogy a soron következő ülés 2007. június 27-én szerdán lesz, melyre a meghívót
megkapták.
Az ülést 16.45-kor bezárja.

k.m.f.
Hornok Sándor
polgármester

Dolog Györgyné
hitelesítő

Dr. Balaton Henrietta
jegyző

Dr. Halász István László
hitelesítő

