GYOMAENDRŐD, CSÁRDASZÁLLÁS, HUNYA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
1/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. február 3.-i üléséről a Hunyai Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Megjelent
képviselők:

Várfi András társulási elnök, Petneházi Bálintné alelnök, Petényi
Szilárdné társulási tag,
Megyeri László aljegyző,

Meghívottak:

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető valamennyi napirendhez
Czikkelyné Fodor Tünde óvodavezető a 2-3 napirendhez,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető, Pál Jánosné a 4-6 napirendhez,

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Várfi András elnök köszöntötte a társulási tanács tagjait, Aljegyző urat és az egyes
napirendi pontok megtárgyalásában érintetteket.
Megállapította, hogy a társulási tanács ülése határozatképes, a 3 fős tagság teljes létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Petényi Szilárdné társulási tagot kijelölni. Jegyzőkönyvvezetésére felkérte Jakucs Mária köztisztviselőt.
A társulási tanács a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangú, 3 igen
szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
1/2014.(II. 3.) határozata

1. oldal

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Petényi
Szilárdné társulási tagot.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni.
A társulási tanács a napirendre tett javaslatot egyhangú, 3 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
2/2014.(II. 3.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetés tervezete
2. A 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás
időpontjának meghatározása
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett
nyári zárva tartási időpontjai
4. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2013. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
5. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
6. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2014.
évben fizetendő térítési díjak meghatározása
7. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás 2014. évi munkatervének elfogadása
8. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014.
évi költségvetés tervezete
Várfi András elnök elmondta, a társulás 2014 évi költségvetés tervezetét a társulás
elnöke a központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül, 2014.
február 5.-ig köteles benyújtani a Társulási Tanácsnak. A társulás által fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végleges elfogadására a társulási tanács márciusi ülésén kerül sor.
2. oldal

Javasolta a társulás tagjainak, hogy a beterjesztést vegyék tudomásul és azt további
tárgyalásra tartsák alkalmasnak.
A társulási tanács a javaslatot egyhangú, 3 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3/2014.(II. 3.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetési tervezetének beterjesztését tudomásul veszi, és alkalmasnak tartja további
egyeztetés lefolytatására.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának
meghatározása
Várfi András elnök elmondta, a javaslat szerint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre történő beíratás 2014. április 28.
29. 30. napokon lenne.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a társulási tanács tagjait hozzák meg döntésüket.
A társulási tanács egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
4/2014.(II. 3.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) b) pontja alapján Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre történő beíratást 2014. április 28. 29. 30. napokra rendeli el.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyidejűleg utasítja a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejét – a helyben szokásos módon – tegye közzé.
Határidő: azonnal
3. oldal

3. Napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai
Várfi András elnök elmondta, az Óvoda elkészítette tervezett nyári zárva tartásának
ütemtervét, az időpontok az előterjesztésben olvashatóak.
Petneházi Bálintné alelnök megkérdezte, hogy az elmúlt évhez hasonlóan most is
fogadja majd a nyitva tartó óvoda azokat a csárdaszállási gyerekeket, akiknek a szülei
ezt igénylik.
Czikkelyné Fodor Tünde óvodavezető válaszolva elmondta, igen szívesen látják
őket bármelyik óvodában.
Egyéb kérdés nem volt, Várfi András elnök javasolta a döntési javaslat elfogadását.
A társulási tanács egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
5/2014.(II. 3.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója az óvoda nyári zárva tartásának időpontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
Óvodák

Tervezett nyári zárva
tartás

Székhely:
Százszorszép Óvoda,
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth út 7.
Telephelyek:
Margaréta
Óvoda,
5500 Gyomaendrőd,
Jókai út 4.
Csemetekert Óvoda,
5502 Gyomaendrőd,
Blaha út 8.
Napsugár
Óvoda,
5502 Gyomaendrőd,
Szabadság út 6.
Tagintézmény:

Augusztus 18. – Augusztus 29.

Június 16. – Augusztus 15.

Augusztus 18. – Augusztus 29.

Június 2. – Augusztus 15.

4. oldal

Napraforgó Óvoda,
5621 Csárdaszállás,
Kossuth út 23.

Június 2. – Augusztus 29.

Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2013. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
Mraucsik Lajosné intézményvezető kiegészítésként elmondta, a szakmai beszámolóban nem került leírásra, hogy az iskolai tálalókonyhák és a családsegítő és gyermekjóléti központ intézményhez történő integrálása kapcsán azok új telephelyként bekerültek az intézmény alapító okiratába, és a szervezeti és működési szabályzatába. Év
közben a fenntartó jogutódlással történő változása miatt az intézmény alapdokumentumait, működési engedélyeit ennek megfelelően módosították.
A beszámolóban a szállító szolgáltatásnál helytelenül szerepel az üzemeltetett gépjárművek száma, nem 4, hanem 5 gépjárművet üzemeltetnek négy szakfeladaton.
Petényi Szilárdné társulási tag megköszönte az intézményvezető munkáját. Hunya
településen is szívén viseli az itt élők sorsát, bármiben kérik a segítségét készséggel
áll rendelkezésre, és igyekszik megoldást találni a problémákra. Nagyon részletes
mindenre kiterjedő szakmai beszámolót terjesztett a társulási tanács elé, amit a maga
részéről elfogadásra javasolt.
Egyéb hozzászólás nem volt, Várfi András elnök felkérte a társulási tanácsot hozza
meg döntését.
A társulási tanács egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
6/2014.(II. 3.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ
fenntartója elfogadja a Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai
beszámolóját a 2013. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal

5. oldal

5. Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Petényi Szilárdné társulási tag javasolta a módosítás elfogadását, melyre jogszabályi
változások miatt van szükség.
Egyéb hozzászólás nem volt, a társulási tanács egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
7/2014.(II. 3.) határozata
A Térségi Szociális Gondozási Központ 1998. december 15-én kiadott
389/1998.(XII. 15.) Kt. számú határozatával elfogadott alapító okiratát
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5.
§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4. pontja
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1. Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 881000 IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁGGAL
ÉLŐK BENTLAKÁS NÉLKÜLI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA
4.1.1. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakás nélküli szociális ellátása
Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján
Szakágazat szám: 881000 TEÁOR szám: 8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
Szakfeladat szám: 88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
¨
881011 – Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja
¨
881013 – Fogyatékossággal élők nappali ellátása – Fogyatékosok
Klubja
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
Szakágazat szám: 889900 TEÁOR szám: 8899
Szakfeladat szám: 88992 Egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
¨
889921 – Szociális étkeztetés
6. oldal

¨
¨
¨
¨

889922 – Házi segítségnyújtás
889923 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889925 – Támogató szolgáltatás
889928 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.1.2.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv
55/C § és 64. § alapján
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek
miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Szakágazat szám: 889900 TEÁOR szám:8899
Szakfeladat szám: 889924 - Családsegítés
- Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési
problémáinak feltárásában.
- Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és segítséget nyújt.
- Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területen élő lakosok szociális helyzetét.
- Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
- Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint a munkáját.
- Az 1993. évi III. tv 55/C. §-ában és a 20/2003. (VIII. 12.) KT. rendeletben foglaltak szerinti adósságkezelési tanácsadást működtet.
4.1.2.2. Egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül- Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 39-49. § alapján
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Szakágazat szám: 889000 TEÁOR szám:8890
Szakfeladat szám: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekjóléti szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál
meghatározott feladatokat látja el:
7. oldal

- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
- a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetésére valamint a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel szerevezési, szolgáltatási feladatokat végez.
4.1.2.3 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 94. § (2) bekezdése alapján
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes szülő között, a
gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
Szakágazat szám:879000 TEÁOR szám:8790
Szakfeladat szám: 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
gyermekek átmeneti gondozása – önálló helyettes szülői feladatellátás
4.1.3. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának
komplex támogatása
Szakágazat szám: 873000 TEÁOR szám: 8730
Szakfeladat szám: 8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
Szakfeladat szám: 87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
¨
873011 – Időskorúak tartós bennlakásos szociális ellátása –
Idősek Otthona
¨
873012 - Időskorúak átmeneti ellátása – Időskorúak gondozóháza működtetésével
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85593 Egyéb felnőtt oktatás
¨ 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás – Gyakorlótelep
biztosítása
¨ 855937 – Máshová nem sorolható egyéb felnőtt oktatás (főiskolai) – Gyakorlótelep biztosítása
4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291

8. oldal

– Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése
¨ 562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
¨ 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨ 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨ 562915- Sportolók edzőtábori étkeztetése
¨ 562916- Üdülői, tábori étkeztetés
¨ 562917 – Munkahelyi étkeztetés, vendéglátás
4.1.6. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Szakágazat szám: 493900 TEÁOR szám: 4939
Szakfeladat szám: 493909 – Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
4.1.7. Közfoglalkoztatás
Szakágazati szám: 890400
TEÁOR szám: 8904
Szakfeladat szám: 89044 Közfoglalkoztatás
¨
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
¨
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul:
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
881000
4.1. Szakmai alaptevékenységei:
4.1.1.Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.
alapján:
Idősek, fogyatékos személyek nappali ellátása intézményben:
idősek klubja, fogyatékosok klubja. A nappali ellátás a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
9. oldal

Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
4.1.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás
nélkül
A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
107051 – Szociális étkeztetés
107052 – Házi segítségnyújtás
107053 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
101222 – Támogató szolgáltatás
107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
4.1.3. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül – Családsegítés
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv 55/C § és 64. § alapján
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az
ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
- Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési
problémáinak feltárásában.
- Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási
javaslatot készít, és segítséget nyújt.
- Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területen élő
lakosok szociális helyzetét.
- Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
- Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések
létrehozását, valamint a munkáját.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
107054 Családsegítés
4.1.4. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül – Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 39-49. § alapján
10. oldal

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekjóléti szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat látja el:
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére valamint a gyermek családjába történő
visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szerevezési, szolgáltatási feladatokat végez.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
4.1.5. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 94. § (2) bekezdése alapján
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának
figyelembevételével - a működtető és a helyettes szülő között, a
gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és
kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
4.1.6. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel
képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális
gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
4.1.7. Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - Gyakorlótelep biztosítása
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Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
4.1.8. Egyéb vendéglátás
Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
¨ 096010 – Óvodai intézményi étkeztetés
¨ 096020 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨ 096030 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨ 081030 - Sportolók edzőtábori étkeztetése
¨ 081071 - Üdülői, tábori étkeztetés
4.1.9. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Támogató Szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
4.1.10. Közfoglalkoztatás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2. Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.
3. Az alapító okirat 9. pontja
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.
Munkatörvénykönyv 1992. évi XXII. Tv. Alapján
az alábbiakra módosul:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Munkatörvénykönyv 2012. évi I. törvény alapján
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa utasítja Várfi Andrást a Társulási Tanács elnökét,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2014. évben fizetendő
térítési díjak meghatározása
Mraucsik Lajosné intézményvezető elmondta, az idősek nappali ellátása esetében
2014-ben is szükségesnek tartanák az önkormányzati kompenzáció alkalmazását,
ugyanis az önköltség számítás alapján a nappali ellátó klubokba 260 Ft/nap térítési díj
jönne ki, amit az idősek nem tudnának megfizetni. Jó néhány éve 50 Ft/nap klubhasználatot fizetnek, ami bírható számukra, hiszen e mellett még sokan étkezést is igénybe vesznek. Ezért javasolják a fenntartónak, hogy 2014-ben is hagyják meg az 50
Ft/nap klub használati díjat. Ha megemelik, fennáll a veszélye annak, hogy az idősek
távol maradnak, ami normatíva vesztést eredményez, továbbá munkahelyek megszűnését eredményezheti. Ugyan ez a helyzet a fogyatékos nappali klubnál is, ott is nehézséget okozna egy magasabb díj megfizetése.
Uhrin Anita gazdaságvezető megjegyezte, hogy Hunya önkormányzatának 150.000
Ft-tal kellene hozzájárulni a klubok működéséhez. Legnagyobb rész Gyomaendrőd
önkormányzatát fogja terhelni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a társulási tanács egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
8/2014.(II. 3.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója 2014. március 01. napjától az alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi
térítési díjait:
Szociális alapszolgáltatás feladatai
Szociális étkez- Szociális étkeztetés
tetés
Gyomaendrőd Hunya, Csárdaszállás
Szt. szerint
374+101
374+101
számított
(ÁFA)
(ÁFA)
int.tér.díjak
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Szociális étkeztetés
Kiszáll. díja

Időskorúak
nappali ellátása
étk. Nélkül

50

260

2014.
Önk. kompen- ---210
záció
2014.
374+101
374+101
50
50
int.tér.díjak
(ÁFA)
(ÁFA)
Szolg.egység
Ft/adag
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Szociális alapszolgáltatás feladatai
Házi segítség-nyújtás Fogyatékos szeméFogyatékos személyek nappali intézlyek nappali intézményi ellátása étkeményi ellátása étkezés nélkül
zéssel
Szt. szerint
465
540
914
számított
int.tér.díjak
2014
Önk. kompen- -490
489
záció
2014.
465
50
475
int.tér.díjak
Szolg.egység Ft/óra
Ft/nap
Ft/nap
Támogató szolgálat
Személyi segí- Szállítás szociá- Személyi segí- Szállító szolgáltés szociálisan
lisan rászorultés szociálisan
tatás a 2/2009.
rászorultak
tak részére
nem rászorul(I: 30.) Gye. Kt.
részére
tak részére
r. 12/A § alapján
Szt. szerint
240
40
400
150
számított
int.tér.díjak
2014
Önk. kompen- ----záció
2014.
240
40
400
150
int.tér.díjak
Szolg.egység
Ft/óra
Ft/km
Ft/óra
Ft/km
Helyettes szülő igénybevételéért fizetendő térítési díj
Szt. szerint
1 285
számított
38 550
int.tér.díjak
2014.
Önk. kompen- -záció
2014.
1 285
int.tér.díjak
38 550
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Szolg.egység

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás:
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.
Átlagos szintű és
1-2 ágyas, előteres
Átmeneti elhelyezést
demens gondozást,
önálló vizesblokkos
nyújtó ellátás
ápolást igénylő ellászoba
tás
Szt. szerint
2 290
2 750
2 290
számított
68 700
82 500
68 700
int.tér.díjak
2014
Önk. kom---penzáció
2014.
2 290
2 750
2 290
int.tér.díjak
68 700
82 500
68 700
Szolg.egység Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/hó
Ft/fő/hó
Gyermekétkeztetés 2014
Teljes árú térítési díjak Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Óvoda

-

70

175

51

--

Általános iskola

76

89

229

101

127

Középiskola

127

-

244

-

180

50 %-os térítési díjak

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Óvoda

-

35

88

26

-

Általános iskola

38

45

115

56

64

Középiskola

64

-

122

-

90

A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014.
évi munkatervének elfogadása
Várfi András társulási elnök az előző évhez hasonlóan az idei évre is javasolta a munkatervnek az elfogadását, melytől eltérhetnek - megváltoztathatják az abban szereplő
napirendi pontokat és más napirendek tárgyalását is kitűzhetik.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető megjegyezte, hogy márciusban is szükséges
lesz egy társulási tanács ülés tartása a 2014 évi költségvetés elfogadása miatt.
Várfi András társulási elnök javasolta a munkatervet az osztályvezető által elmondottak figyelembe vételével elfogadni.
A társulási tanács a javaslatot egyhangú, 3 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
9/2014.(II. 3.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. évi munkaterve
Február 3. Hunya
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetési tervezete
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2014. évben fizetendő térítési díjak meghatározása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
4. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2013. évről szóló szakmai beszámolójának
elfogadása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
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5. A 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
6. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási
időpontjai
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Március – Csárdaszállás
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása
Április - Gyomaendrőd
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Kistérségi Óvoda 2013. évi zárszámadása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2. Összefoglaló jelentés a 2013 évi belső ellenőrzésekről - Kistérségi Intézmények
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
Május - Hunya
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2014/2015- ös tanévben
indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Június - Csárdaszállás
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
Augusztus - Gyomaendrőd
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014. nevelési évben
végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2014/2015-ös nevelési év
munkatervének tudomásul vétele
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
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Október – Hunya
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési koncepciója
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
December - Csárdaszállás
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2. 2015. évi belső ellenőrzés terv elfogadása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
3. 2015. évi munkaterv elfogadása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Határidő: azonnal
Bejelentések
Mraucsik Lajosné intézményvezető megköszönte az önkormányzatok elmúlt évi
együttműködését, támogatását, amit az intézmény iránt mutattak. Szeretné, és mindent meg is tesznek azért, hogy ez az együttműködés a jövőben is ilyen jó legyen.
Várfi András társulási elnök egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és
az ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
elnök

Petényi Szilárdné
hitelesítő
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