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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 2-án megtartott
soron kívüli üléséről.
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Matastik Pálné dr., Dr. Katona Gábor,
Tarkó László, Kun László, Patocskai László, Csomor Gábor
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalására.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül, 7 igen, Onem, Otartózkodás szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

102j2016.(XI. 02.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff KözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

1. Acsalád- gyermekjóléti szolgálat ellátása 2017. január l-től

A család- gyermekjóléti szolgálat ellátása 2017. január l-től
Kamarás Zsolt: A Társulás Feladatellátója nem adott javaslatot a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladat ellátásának - eddig ismert szakmai anyagok birtokában - a 2017. január 01. napjától hatályos
új módozatú ellátása érdekében, csak azt írta le, hogy hogyan nem kívánja azt kivitelezni, így úgy
gondolom a többi alternatívától nem zárkózik el. A tárgyi döntést megkönnyítendő valós alternatívák a
Társulás esetében viszonylag szűkre szabottak, Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. október 3 l-ig
kéri a testület ez irányú döntését. Indítványozom az előterjesztésbe foglalt javaslatok megvitatását,
melyre vonatkozóan álláspontom szerint a legegyszerűbb megoldás a B) alternatíva kihozza a
társulásból a szolgálat feladatát, és ellátási szerződést köt Kunhegyessel a családjóléti központban
történő feladat ellátásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, Onem
Otartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

t03/2016.(XI.02.)

a család- gvermekjóléti szolgálat ellátásáról 2017. 01. Ol-től

Tiszaroff Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről

Képviselő-testülete

szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének III.!3. pontja

szerinti az egyes szociális és gyermekjóléti
azon

rendelkezése

támo2atható,
kötelezett

alapján

ha annak

önkormányzat.

döntött arról, hogy a Magyarország

hogy

székhelye,
"

feladatok támogatásáról

"Társult

feladatellátás

Í2Y a támo2atás

szóló jogszabályhely

csak

i2énylője

abban
a feladat

az

esetben

ellátására

a gyermekek védelméről és a gyámúgyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény által meghatározott család- és gyermekjóléti
vonatkozóan feladatellátását felülvizsgálta:

3

szolgálat ellátására

-Tiszaroff

és Tiszagyenda

települések

közös

önkormányzati

hivatal

működtetésére

kötelezett települések, a közös önkormányzati hivatal székhelye Tiszaroff. A család
és gyermekjóléti szolgálatot a székhely szerinti település köteles biztosítani Tiszaroff
és Tiszagyenda

települések

lakosságának

feladat ellátására,

mint a közös hivatalt

fenntartó önkormányzat.
-Tiszaroff Községi Önkormányzat
székhely települése

Képviselő-testülete,

mivel Tiszaroff nem a társulás

döntött arról, hogy amennyiben a jogszabályi

módosul és a társult feladatellátás

környezet nem

csak abban az esetben támogatható,

ha annak

székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, a
család- és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó feladatát a Kunhegyesi Mikro
térségi Szociális Társulás fenntartásából kivonja, azt saját fenntartásába vonja;

-Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott család- és
gyermekjóléti szolgálat ellátására Kunhegyes Város Önkormányzatával, illetve
Kunhegyes Város Önkormányzatának ezen feladatra létrehozott intézményével
feladatellátási szerződést kíván kötni 2017. január Ol-től.
-A Képviselő-testület megbízza Kamarás Zsolt polgármestert fenti döntésének
megfelelően haladéktalanul kezdje meg az az ellátási szerződés és a működési
engedély
elkészítésére
vonatkozó
egyeztetéseket
Kunhegyes
Város
Önkormányzatának Polgármesterével és az érintett engedélyező hatósággal.
Erről értesül:
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Kamarás Zsolt: Amennyiben egyéb előterjesztés nincs, megköszönöm a képviselők munkáját, az
ülést bezárom.

K.m.f.

Jegyzőkönyv-vezető
Rézsó Mihályné

~U
4

