JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014.május 28-án
14 15 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Csontos Máté
Deli Jánosné
Seres János
TóthAntal

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes, 5 fő megjelent. Külön tisztelettel köszöntötte Valentovics Beáta jegyzőt,
Fürdős Ferenc urat az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, Bozó Sándor Falugondnokot,
Bőrös Antal Tanyagondnokot, Récziné Kovács Zsuzsanna családgondozót.
Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
1.

Beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatás 2013. évi tevékenységéről
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási Központ vezetője

2.

Beszámoló a Falugondnoki tevékenység 2013. évi munkájáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási Központ vezetője

3.

Beszámoló a Tanyagondnoki tevékenység 2013. évi munkájáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási Központ vezetője

4.

Egyebek.
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1. Napirendi pont
Beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatás 2013. évi tevékenységéről
(írásos előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés
anyagát valamennyi tanácstag kézhez kapta. Az írásos előterjesztés kiegészítésére kérte
Fürdős Ferenc intézményvezetőt.
Fürdős Ferenc – Alapszolgáltatási Központ vezetője – kiegészíteni az írásos beszámolót
nem kívánja.
Az intézmény működésével kapcsolatban jelzése és egyben kérése, hogy a jövőben meg kell
oldani a gyermekjóléti munkatárs és családsegítő irodájának elkülönítését, valamint szükség
lesz egy interjú szoba kialakítására.
Csontos Máté – TT. alelnöke – hogyan képzeli az intézmény ezt a bővítést? Építeni kell az
intézményhez további három irodát? A jelenlegi épületben nincs lehetőség arra, hogy
további irodákat csatoljanak az Alapszolgáltatási Központhoz.
Fürdős Ferenc – Alapszolgáltatási Központ vezetője – Ezzel tisztában van, azonban a
jövőben, ha lesz lehetőség pályázati támogatásból, vagy egy új épület kialakításakor
gondolni kell erre. Természetesen tisztában van azzal, hogy nem a közeljövőben lesz erre
lehetőség, de mindenképpen számon kell tartani az igényt az elkövetkezendő 20 éven belül.
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal és formában Gyermekjóléti Szolgáltatás 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
11/2014. (V. 28.) TT. határozat
Gyermekjóléti Szolgáltatás 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása - a
határozat mellékletében szereplő – Gyermekjóléti Szolgáltatás 2013
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és tudomásul veszi.
Felelős: Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási Központ vezetője
Récziné Kovács Zsuzsanna családsegítő
Határozat: Azonnal
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2.

Napirend pont
Beszámoló a Falugondnoki tevékenység 2013. évi munkájáról
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés
anyagát valamennyi tanács tag kézhez kapta. Az írásos előterjesztés kiegészítésére kérte
Fürdős Ferenc intézményvezetőt, illetve Bozó Sándor falugondnokot.
Nem kívánták az előterjesztést szóban kiegészíteni.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2014. (V. 28.) TT. határozat
Falugondnoki tevékenység 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása - a
határozat mellékletében szereplő – Falugondnoki tevékenység 2013
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és tudomásul veszi.
Felelős: Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási Központ vezetője
Bozó Sándor falugondnok
Határozat: Azonnal
3.

Napirend
Beszámoló a Tanyagondnoki tevékenység 2013. évi munkájáról
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés
anyagát valamennyi tanács tag kézhez kapta. Az írásos előterjesztés kiegészítésére kérte
Fürdős Ferenc intézményvezetőt, illetve Bőrös Sándor tanyagondnokot.
Nem kívánták az előterjesztést szóban kiegészíteni.
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Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2014. (V. 28.) TT. határozat
Tanyagondnoki tevékenység 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása - a
határozat mellékletében szereplő – Tanyagondnoki tevékenység
2013 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és tudomásul
veszi.
Felelős: Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási Központ vezetője
Bőrös Antal tanyagondnok
Határozat: Azonnal
Csontos Máté – Móricgát polgármester, Társulási Tanács alelnöke – a beszámolók
meghallgatását követően köszönetét fejezi ki az Alapszolgáltatási Központ előző – és
jelenlegi vezetésének, a falugondnoknak, és valamennyi munkatársának a lelkiismeretes jó
munkáért, amit 2013. évben nyújtottak. Móricgát község jó tapasztalatairól adhat számot a
Központ munkáját illetően.
Nagy András – Jászszentlászló polgármestere, Társulási Tanács elnöke – szintén
megköszönte az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének és valamennyi munkatársának a
munkájukat.
4.

Napirend
Egyebek

Nagy András – társulási tanács elnöke – az ülés megkezdése előtt Fürdős Ferenc
Alapszolgáltatási Központ vezetője jelezte, hogy az Egyebek napirendben szót kér.
Fürdős Ferenc – Alapszolgáltatási Központ vezetője – beszámolt arról a
kezdeményezésről, hogy az Intézmény működési engedélyében 27 engedélyezett férőhely
szerepel a Házi segítségnyújtás szolgáltatásnál. A 2014. évben a maximálisan igényelhető 27
főből, 14 fő után igényelnek normatív támogatást. Egy fő után az alaptámogatás összege:
145 000.- Ft / év, amennyiben a feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak
után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető. Ez számszerűsítve 145 000 * 13 * 1,3 =
2 450 000.- Ft, le nem hívott támogatást jelent évente. Ezt a kiesést szeretnék csökkenteni,
azaz magasabb normatív támogatást igénybe venni.
2014. június 01-től, az intézmény részbeni belső átszervezését követően 2,5 főt
alkalmaznak a Házi segítségnyújtásban. Ez magasabb számú ellátható személyt jelent. Az
ellátottak számát 27 főre is emelkedhet.
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Több igény is érkezett, hogy Móricgáton is szeretnék igénybe venni a Házi
segítségnyújtást. Van a látókörükben jelentkező személy is, aki szívesen végezné ezt a
feladatot. Azonban az intézményt nagyon megterhelné még egy fő alkalmazása, így élni
szeretnék a jogszabály adta lehetőséggel, hogy alkalmaznak egy társadalmi gondozót, aki
egyes szakfeladatok kivételével normatívában is érvényesíthető gondozást tudna végezni.
Amennyiben évi átlagban 4 főt el tud látni a móricgáti Társadalmi gondozó az intézmény
költségvetése a következők szerint módosulhat:
4 fő után 754 000.- Ft, az éves normatíva. Napi 2,5 óra gondozással kalkulálva 82 950.- Ft
térítési díjat szedhetünk be évente. Ez összesen 836 950.- Ft bevétel. Ezzel szemben az
intézmény kiadása, a 12 * 25 000.- Ft tiszteletdíj, melynek összege 300 000.- Ft/ év.
A mérleg 536 950.- Ft-al magasabb bevétel.
Nem kalkuláltak még a 0,5 fő, plusz gondozó által teljesített gondozással, mely szintén
magasabb házi gondozott létszámot fog generálni.
Csontos Máté – Társulási Tanács alelnöke – hozzászólásában támogatja az előterjesztést.
Arra hívta fel a figyelmet, hogy az új házi gondozóval úgy kell, megállapodni, hogy saját
gépjárművel oldja meg a feladatot, mert a falubusz időbeosztása olyan szoros, hogy nem fér
bele a házi gondozó szállítása. A belterületi házaknál tud a házi gondozó kerékpárral
dolgozni, de Móricgát jellegéből adódik, hogy a tanyákat nem lehet megközelíteni csak
gépkocsival. A földutakon nem tud a házi gondozó kerékpárral közlekedni.
Ha az ellátotti létszám növelése a cél, az önkormányzat hajlandó támogatni a házi
gondozást, azzal, hogy a fizetendő térítési díjak bizonyos részét átvállalja a gondozottaktól.
Deli Jánosné – Társulási Tanács tagja – kérdése arra irányult, hogy mi tartozik egy házi
gondozó feladatkörébe?
Fürdős Ferenc- Alapszolgáltatási Központ vezetője – elmondta, hogy a házi gondozó
feladata annak biztosítása, hogy a gondozott minél tovább élhessen otthonában, minél
később kelljen intézményi keretek között ápolni. A szociális segítő: a személyes higiénia
biztosításában, az étkeztetésben nyújt segítséget, a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában,
takarításban segít. Szakképzettséget igénylő feladatokat nem végezhet, például egy injekciót
nem adhat be, sebet nem kötözhet be.
Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy az intézmény vezetője a szakmai
szabályok, valamint a gazdasági feltételek figyelembe vételével dolgozza ki a következő
ülésre a házi gondozása bővítésének feltételeit. Móricgát Községi Önkormányzat támogatni
fogja ezt a kezdeményezést.
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja, hogy a Társulási Tanács támogassa a
házi gondozói tevékenység bővítését Móricgát Község közigazgatási területén. Felkérik
Fürdős Ferencet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy a pénzügyi- szakmai
feltételek kidolgozásáról gondoskodjon
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Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
14/2014. (V. 28.) TT. határozat
Házi gondozói tevékenység bővítése
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása –
támogatja az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének a házi gondozói
tevékenység bővítésére vonatkozó javaslatát. Felkérik Fürdős
Ferencet, hogy a Társulási Tanács soron következő ülésére az
előterjesztést dolgozza ki.
Felelős: Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási Központ vezetője
Határozat: Folyamatos
Nagy András Társulási Tanács elnöke, mivel több hozzászólás nem volt, az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Csontos Máté
Társulási Tanács
alelnöke
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