4. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20.
napján megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből
………………………………………………………………………………………………….
HATÁROZATOK MUTATÓJA
…………………………………………………………………………………………………
18/2013.(II.20.) számú határozat
Jegyzőkönyvvezető
személyének
elfogadásáról
19/2013.(II.20.) számú határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

20/2013. (II.20.) számú határozat

Ellátási
szerződés
módosításáról,
használatba
vételi
szerződés
megkötéséről az Összefogással az
Idősekért Alapítvánnyal

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………..

4. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. február 20-án megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Piroskát javasolja. Van-e más javaslat? Nem
volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.
18/2013.(II. 20.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Egy napirendi pont megtárgyalását kér. Van-e más javaslat?
Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
19/2013.(II.20.) számú határozat
- Napirendi pontokat elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Ellátási szerződés módosításáról, használatbavételi szerződés
megkötéséről.
Pisók István polgármester: Az ellátási szerződés megváltozik, nem március 1-től lépne
életbe, hanem április 1-től. Tegnap volt kistérségi tanács ülés és ott arról döntöttek, hogy a
normatíva miatt, április 1-től léphetünk ki, válthatunk fenntartót. Már az első negyedévre a
normatíva igénylés megtörtént. Április 1-től a normatívát már tudja igényelni az alapítvány.
Ennyi lenne a változás. Megkérdezi a jegyzőt, hogy van-e más változtatás az ellátási
szerződésben.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a vastag betűs rész mutatja a korábbi ellátási
szerződéshez képest a változást.
Szabó Rudolf képviselő: Megkérdezi, hogy a konyhai épület kerülne-e átadásra?
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a Gondozási Központ épülete kerül átadásra a
konyha kivételével, mivel minden szociális szolgáltatás átkerül az alapítványhoz, mint új
fenntartóhoz.

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a közeljövőben megvalósul a kazán beruházás a
gondozási központ épületében is. Az alapítványnak majd átalány alapján biztosítjuk a fűtést,
melyet havonta fizet majd. Bérleti díjat jelképesen kérünk évi 50.000.- Ft-ot, mivel közhasznú
szervezetet nem támogathatunk.
Hajnal Istvánné képviselő: Ehhez kapcsolódóan szeretné megjegyezni, hogy az orvosi
rendelőért sem fizet a vállalkozó bérleti díjat még jelképesen sem, ennek utána kellene járni.
Pisók István polgármester: Válaszul elmondja, hogy mindenképpen utána fognak járni. A
Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulása ide tett elénk egy költségvetést a szociális
szolgáltató központ tiszagyendai szakmai egységét illetően, hogy éves szinten 3,5 millió forint
kiegészítést kell hozzátenni az önkormányzatnak. Amennyiben itt maradunk, ennyit kell
hozzá tenni a működéshez.
Szabó Rudolf képviselő: Megkérdezi, hogy ez a szerződés határozatlan időre szól-e? A
felmondási lehetőség hogyan alakul?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy amennyiben probléma van, például nem kapnak
a dolgozók fizetést, probléma adódik az ellátásban, stb fel lehet mondani a szerződést, a
felmondási idő 3 hónap. Szabályozva van a szerződésben.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy végső soron az ellátás nem változik, mivel
ugyanazok a szakemberek látják el a feladatot, akik eddig, így ezen a területen nem lesz
változás. Legfeljebb olyan probléma fordulhat elő, hogy nem kap a dolgozó munkabért. Az
biztos, hogy az alapítvány által nagyobb kontroll lesz.
Pisók István polgármester: Megmondom őszintén, hogy a többi település gondolkodik azon,
hogy mit kellene most kezdeni a szociális ellátással.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri a képviselő-testülettől, hogy szavazzák meg a határozati javaslatot. A
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
20/2013. (II.20.) számú határozat
- Ellátási szerződés módosításáról, használati szerződés elfogadásáról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 10. napján
elfogadott ellátási szerződést az 1. számú mellékletben szereplő ellátási szerződésnek
megfelelően módosítja.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármestert a módosított ellátási szerződés aláírására.

felhatalmazza

a

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 2.
számú mellékletében szereplő használati szerződést.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármestert a használati szerződés aláírására

felhatalmazza

a
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Pisók István polgármester: Szeretné elmondani, hogy tegnap volt kistérségi tanács ülés, ahol
elmondták, hogy a munkaszervezetnek 2013. február 28. napjával felmondanak, az
megszűnik. A szociális szolgáltató központ megmarad azokkal, akik benne maradnak, önálló
alapon fog működni. A Tiszafüredi Kistérség sorsa még később dől el, de bennünket ez
annyira nagyon nem érint, mivel nem vagyunk benne semmilyen pályázatban sem közösen.
Március 1-től nem kell fizetni a munkaszervezethez kapcsolódó közös költséget.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy igen érdekesen működött a kistérség és a
munkaszervezete, mivel egyszer ennyi tartozást közöltek, majd 2 hét múlva már megint másik
összeget szerepeltettek felénk. Ez nagyon érdekes.
Pisók István polgármester:Sokaknak érdeke volt ez a társulás a pályázatok miatt. Furcsa
volt, hogy a szociális pályázatból is kimaradtunk, Miért nem tájékoztattak bennünket erről a
lehetőségről? Most még legalább 5 település nem tudja, hogy mit csináljon a szociálissal.
Elmondja, hogy megváltoztatták a közmunka programot újra, 6 órás helyett 8 órás lesz a
foglalkoztatás napi időtartama. Rengeteg ember van benn, 100 fölött. Reméljük szerencsésen
kijövünk belőle, mivel nem azért dogoztunk ennyit, hogy ne sikerüljön jól ez a program.
Több mint 80 millió forint munkabér jön Tiszagyendára, amivel mindenki jól jár.
Hajnal Istvánné képviselő: Ez a közfoglalkoztatás egy nagy kegy Tiszagyendán, itt, aki
jogosult, mindenki foglalkoztatva van. Nem lenne ez kötelező, itt mégis van. Nagyon szép
dolog ez az önkormányzattól.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Nem volt.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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