ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. május 15. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./Tárgysorozata
b./Jegyzőkönyve
c./Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
3. Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető intézményfenntartó
társulás társulási megállapodásának módosításáról kérelméről
4. Rendkívüli támogatás igényléséről

A b o d, 2014. május 15.

Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.május 15. napján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltségén 3753
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:

Restyánszki Gábor polgármester
Zsemkó János alpolgármester
Bartus Gábor képviselő
Berkesi László képviselő

Igazoltan távol maradt: Fekete Józsefné képviselő
Igazolatlanul távol maradt: -Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző
Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő
jelen van.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
1./Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
2./Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: polgármester
3./Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető intézményfenntartó
társulás társulási megállapodásának módosításáról kérelméről
Előadó: polgármester
4./Rendkívüli támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e valami észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat
indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását:
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjaira tett javaslatot - 4 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2014.(V.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:
1./Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
2./Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: polgármester

ellátásáról,a

3./Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt
működtető
intézményfenntartó társulás
társulási
megállapodásának módosításáról kérelméről
Előadó: polgármester
4./Rendkívüli támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
Elfogadott és tárgyalt napirendek:
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2014.(V.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő–testülete megtárgyalta a
jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:
1. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a határozat
mellékleteként elfogadja.
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2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Szociális
és
Gyámhivatalának.
Határidő: azonnal, illetve 2014. május 30.
Felelős: Jegyző

Melléklet a 34/2014.(V.15.)határozathoz

BESZÁMOLÓ
A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ
GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
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2013. január 1. napjától a Járási Hivatalok megalakulásával a jegyző hatáskörébe tartozó
gyámhatósági feladatok részben átkerültek a járási hivatalokhoz.
Az országgyűlés 2013. március 18-án elfogadta a szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvényt, mely 2013. április 1. napon lépett
hatályba és több ponton változást hoz a beszámoló elkészítése során, a támogatásokban, azok
igénylésében.
Mivel a beszámoló a 2013. évre vonatkozik, ezért alapja a 2013. évben hatályos jogszabály
alapján kerül bemutatásra, bizonyos esetekben említve a 2014. évtől bekövetkezett
változásokat.
A gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)
Kormányrendelet szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel:
1.

2.

3.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó
általános adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre
vonatkozó statisztikai adatok
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt
gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés
tapasztalatai)
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzősének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők
számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)
A gyermekvédelmi rendszert az alábbiak szerint tekinthetjük át:
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1. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,(hatályon kívül helyezve 2014.01.01.)
a gyermektartásdíj megelőlegezése,
az otthonteremtési támogatás,
a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, (hatályon kívül helyezve 2013.04.01.)
óvodáztatási támogatás.

2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a. a gyermekjóléti szolgáltatás,
b. a gyermekek napközbeni ellátása,
c. a gyermekek átmeneti gondozása.

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a. az otthont nyújtó ellátás,
b. az utógondozói ellátás,
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
a védelembe vétel,
a családbafogadás,
az ideiglenes hatályú elhelyezés,
az átmeneti nevelésbe vétel,
a tartós nevelésbe vétel,
a nevelési felügyelet elrendelése,
az utógondozás elrendelése,
az utógondozói ellátás elrendelése.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,
b) természetbeni támogatásra,(éves szinten, két ízben 5.800,- Ft/gyermek)
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy
más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő. A
települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,(2013. évben 39.900-Ft
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
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ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2013. évben 37.050-Ft) az a) pont
alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó
vagyon értéke nem haladja meg, külön –külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének húszszorosát (2013. évben 570.000-Ft),együtt számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hetvenszeresét (2013. évben 1.995.000-Ft)
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november
hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat,valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.(2013. évben 5.800- Ft/gyermek)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések
2013. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
száma tárgyév december 31-én
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem elutasítása
Megszüntetés

Gyermekek száma
28
1
1

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013. április 1. naptól a jogszabály változás
következményeként „pénzbeli ellátás” elnevezéssel – a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény egyik, speciális támogatási formája lett.
Pénzbeli ellátás:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek családbafogadó
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságokban, balett művészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik
A pénzbeli ellátásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti illetékes települési
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg.
A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22 százaléka (2013. évben 6.270,-Ft).
A települési önkormányzat jegyzője annak a családbafogadó gyámként kirendelt
hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága
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a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus
hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra
járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít.

Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet:
2013. augusztus 31. napjáig a szülő gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének
megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében hozott jogerős
határozat bemutatásával a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
települési önkormányzat jegyzőjétől írásban tett nyilatkozatával kérhette.
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló volt: az, aki családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e
csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes
felügyeletét ellátó szülője „ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint” óvodás gyermek esetén
a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen;
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A szülők önkéntes nyilatkozata alapján Abod Község közigazgatási területén 8 gyermek
halmozottan hátrányos helyzetű.
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági
intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997.évi XXXI.
törvényben került szabályozásra.

A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
szempontjából meghatározó tényezők a következők:
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony;
legfeljebb alapfokú végzettség;
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
- az elégtelen lakáskörülmények;
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára
nyújtott utógondozói ellátás.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai
végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes
nyilatkozattal történik)
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- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság
fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez
szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált
településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által
megállapítható. )
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség;
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását.
2013. szeptember 1.napjától hatályban lévő jogszabályok alapján Abod Község területén 8
gyermek esetében került megállapításra a halmozottan hátrányos helyzet.
Óvodáztatási támogatás:
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására vonatkozó
szabályok 2013. szeptember 1-jei hatálybalépése miatt módosultak az óvodáztatási
támogatásra vonatkozó szabályok is:
- Óvodáztatási támogatásra a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes
képviselői jogosultak.
- Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránt 2013.szeptember 1-je után benyújtott
kérelem esetén a jogosultság akkor állapítható meg, ha a gyermek halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását a jegyző megállapította, és a gyermek legkésőbb
annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig ( tárgyév augusztus 31-ig), amelyben az
ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a
kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül
rendszeresen jár óvodába.
- Az óvodáztatási támogatásra a gyermek részére a gyámhivatal által kirendelt gyám is
jogosult.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek
szülője részére,
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele
óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
ab) az naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás
évének december hónapjában,
8

ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való
részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el
két hónap, a következő év június hónapjában
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési
jogviszony fennállásáig
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás összege a 2013. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint,
ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
Óvodáztatási támogatás megállapítására a 2013 évben nem került sor.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
2014. január 1. napjától jogszabály változás következményeként az önkormányzatoktól három
korábban külön jogcímen igényelhető segély fajtát összevonásra került. Ennek megfelelően a
Képviselő-testület új rendelet alkotott 1/2014.(I.21.) szám alatt. A korábban külön igényelhető
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a temetési segélyt és az átmeneti segélyt közös név
alatt, önkormányzati segélyként lehet kérni 2014. évben.
2013. évben a települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében
meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthette, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
A támogatás megállapítását nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, családvédelemmel
foglalkozó intézmény, valamint természetes személy, vagy a gyermek védelmének érdekeit
ellátó társadalmi szerv is kezdeményezhette, továbbá a támogatás hivatalból is
megállapítható.
Ha a támogatás kérelmező részére történő folyósítása során nem látszik biztosítottnak a
támogatás gyermek érdekében történő felhasználása, úgy azt az oktatási intézmény részére is
lehet utalni.
2013 évben 9500 Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került megállapításra.
A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata.
Abod Község Önkormányzat Képviselő testülete nem nyújtott be pályázatot, a
30/2013.(IV.30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben.
Törvényességi vizsgálatok:
2013. évben törvényességi vizsgálatra a felettes szervek részéről nem került sor.
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A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Abod Községben 2013.
december 31-re vonatkozóan
Korosztályok

Férfi

Nő

0-18 év
19-23 év
24-35 év
36-50 év
51-60 év
61 felett
Összesen:

26
8
21
20
11
23
109

20
8
12
21
10
43
114

Lakosok száma
összesen
46
16
33
41
21
66
223

Edelény, 2014. május 13.

Vártás József
jegyző
2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártás József jegyző kiegészíti az írásbeli előterjesztést azzal, hogy a Családsegítő Szolgálat
látja el a gyermekjóléti feladatokat a községben. A létszámarányokat tekintve nagyon kevés a
kiskorúak száma, jelentős problémákat nem jelzett a Családsegítő Szolgálat.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2014.(V.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
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Abod Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat
működéséről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját a gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
e l f o g a d j a.
2. A Képviselő-testület megköszöni az intézmény vezetőjének és
dolgozóinak kitartó, magas színvonalú munkáját.
3. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalának, valamint a társult önkormányzatoknak.
Határidő: azonnal, illetve 2014. május 31.
Felelős:
polgármester, jegyző
Értesül:
Gyámhivatal, intézmény, osztályok, társult önkormányzatok
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Melléklet a 35/2014.(V.15.) határozathoz

„A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret,
a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten.” /Ady Endre/

BESZÁMOLÓ
A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL, A
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL
2013. ÉVI

Készítette: Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető
Edelény, 2014. április 15.
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A RÉGIÓ FŐ JELLEMZŐI SZOCIÁLIS SZEMPONTBÓL
Edelény a kormány által is hátrányos helyzetűnek nyilvánított régióban található. Történelmi,
gazdasági és egyéb okokból kifolyólag is központi szerepet töltött be korábban és ma is a
térségben.
Edelény 2013. január 1. napjától ismét járási székhely, ezáltal jelentős szerepet tölt be a térség
életében.
Jól fejlett, és megfelelő színvonalon működő intézményhálózattal rendelkezik, ami szintén
lehetőséget teremt arra, hogy valóban kistérségi vezető szerepkört tölthessen be.
A településen élő emberek jelentős hányada segélyekből, szociális juttatásokból él. Nagyon
magas a tartósan munkanélküliek aránya. A fentiekből adódó problémák megoldását nehezíti,
hogy a regisztrált, és még inkább a már regisztrációban sem szereplő munkanélküliek nagy
része roma származású. Számukra az erős közösségi – nagycsaládi kötődéseik miatt még
nehezebb egyéni kiutat találni.
Az edelényi kistérség gazdasági helyzetéből, a munkanélküliség arányából következik, hogy a
lakosság jövedelmi viszonyai nem kielégítőek, szinte valamennyi család kap valamilyen
segélyt. Jelentős azoknak a száma, akiknek egyetlen megélhetési forrásuk a segélyezés.
A gyermekkorúak részaránya a népességen belül 43 %, a 15-39 évesek 12 %, a 40-59 éveseké
255, míg a 60 év felettieké 20 %. Az egyes települések vonatkozásában lényeges a szóródás.

Korcsoport szerinti összetétel Edelényben
0 - 29 év
30-39 év
40-59 év
60 év felettiek

43 %
12 %
25 %
20 %

A Gyermekjóléti Szolgálat által 2013. évben ellátott települések lakosságszáma

Ellátott települések
Edelény
Abod
Balajt
Ládbesenyő
Tornaszentandrás
Komjáti
Szakácsi

Lakosság száma
10299
230
488
304
234
242
159
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0-18 évesek száma
1968
25
179
65
24
24
64

Irota
Damak

85
262

6
46

Iskolázottság
Az iskolázottság mutatóit tekintve javulás tapasztalható az ellátási területünkön. Az
iskolázottsági mutatók a nagyobb lélekszámú településeken kedvezőbbek.

A kistérség lakóinak legmagasabb iskolai végzettsége
max. 8 osztály
középiskola
egyetem, főiskola

62,8 %
32,5 %
4,7 %

A gyermekjóléti szolgálat feladatait - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § rendelkezései
alapján látja el.

A Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala BOC/01/55-1/2013. számú határozata alapján
2015. december 31. napjáig határozott időre szóló működési engedéllyel rendelkezik.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének és a családban történő nevelés elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével
(szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani.
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy családtagja
hozzájutását valamely - nem a szolgálat által nyújtott - szolgáltatáshoz.
A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programok,
a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének a
szervezéséről.
Kistérségi feladatellátás az alábbi időpontokban történt 2013. évben:
Minden páros hét hétfői napján:
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1000-1100
1100-1200

Komjáti
Tornaszentandrás

Minden héten szerdán:
900-1200
Abod-Balajt-Ládbesenyő
Minden héten csütörtökön:
1200-1400
Szakácsi, Irota
Minden páros hét csütörtöki napján:
1100-1200
Damak
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét.
Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket.
A veszélyeztetettség fokától függően javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére.
A településen kiépíti és működteti a jelzőrendszert, tagjainak havi rendszerességgel
esetmegbeszélést szervez.
Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
Felkérésre környezettanulmányt készít.
Kezdeményezi új ellátások, szolgáltatások bevezetését.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és
feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.
Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.
Részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, a drogstratégiai program
kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában.

Gyermekjóléti Szolgálat adminisztrációs feladatai:
•
•
•
•
•
•

Családgondozás során, illetve felkérésre a megfelelő „macis” adatlapok kitöltése,
vezetése.
A napi tevékenység rögzítése Esetnaplóban.
Forgalmi napló vezetése.
Statisztikai jelentés készítése.
A szolgáltatást igénybevevőkről nyilvántartás vezetése.
Az adminisztráció minden esetben vonatkozik a kistérségi tevékenységre is.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a Gyvt. 139. § (2) bekezdése alapján a
szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások
finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
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nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) 13/B. §-a
írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét.

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzendő feladatok:
•
•
•
•
•
•

A gyermek, illetve szülője tájékoztatása mindazokról a jogokról, támogatásokról és
ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének
biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével.
A különböző szociális támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében
ügyintézésben, kérelem előterjesztésében segítséget nyújt. Tájékoztatja a gyermeket,
illetve a szülőt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről.
Szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, szolgáltatónál,
A gyermeket, illetve a szülőt (törvényes képviselőt), életvezetési tanácsadás keretében
felkészíti a támogatás célszerű felhasználására.
Felhívja a gyermek, illetve a szülő (törvényes képviselő) figyelmét, tájékoztatást nyújt
a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés
tanácsadások igénybevételére. Tájékoztatást nyújt azok céljáról, feltételeiről.
A gyermekjóléti szolgálat a szociális válsághelyzetben levő várandós anyát
tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és
ellátásokról. Segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutásban. Személyes
segítő kapcsolat keretében közreműködik problémái rendezésében.

A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott gyermekek veszélyeztetettségének okai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Társadalmi marginalizáció: klienseink többségét a hátrányos, ill. a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek jelentik.
Magatartásproblémák, melyek egyrészt a szülői minta leképezéséből, ill. az adott
életmódból, a családi viszonyokból adódó frusztráció következményei.
Anyagi problémák: a képzetlenség, az évek óta tartó, „átörökített” munkanélküliség
eredménye
Lakáskörülmények: nem egyszer az alapbútorzat teljes hiánya.
Egészségügyi problémák: melyeket a higiéné és a fűtés hiányossága eredményezi.
Bántalmazás (testi, érzelmi, szexuális): oka lehet a szülők frusztráltsága, mely sok
szálból táplálkozhat, ill. az, hogy gyermekként ők is abúzus áldozatai voltak, vagy
lehettek.
Testi, lelki elhanyagolás: mivel gyakran a szülők sem kapták meg a kellő figyelmet,
törődést, az ő szüleik érzelmi intelligenciája is fejletlen volt, így nincs mit átadni az
utódoknak sem.
Tankötelezettség elmulasztása: korai párkapcsolat, terhesség (szándékosan nem
gyermekvállalás) nem látják át a képzettség – munkavégzés - anyagi megélhetés
összefüggését.

A gyermekjóléti szolgálat által ellátottak köre:
•

0-18 éves korosztály
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18 év alatti ellátott gyermekek kor, gondozási típus alapján:
FiúLány
Alapellátás VédelemÁtmeneti
Tartós
Ideiglenes
be vett
nevelésben nevelésben hatállyal
elhelyezett
10 fő
5 fő
2 fő
0
1
0-2
éves
21 fő
8 fő
1 fő
0
1
3-5
éves
88 fő
30 fő
7 fő
0
0
6-13
éves
74 fő
26 fő
15 fő
0
0
14-18 éves
0
Összesen
193 fő
69 fő
25 fő
2 fő

Összesen

18 fő
31 fő
128 fő
116 fő
293 fő

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében teendő feladatok:
Olyan észlelő- és jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában
veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben
történő felismerését. Ennek keretében figyelemmel kíséri a településeken élő gyermekek
életkörülményeit és szociális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti
szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
A jelzőrendszer tagjai kötelesek – elsősorban írásban – jelzéssel élni, ha veszélyeztetettséget
tapasztalnak. A Gyjsz. családgondozóinak 15 nap áll rendelkezésükre az írásos válaszadáshoz.
A jelzés elmulasztása a Gyvt. értelmében büntetőjogi szankciót vonhat maga után.
A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni,
továbbá kötelesek a titoktartásra és az adatok védelmére.
A családgondozó havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélés célja a
szolgáltatásra rászoruló gyermeket és családot érintő információk cseréje, azok rögzítése, a
feladatok meghatározása, illetve elosztása a részt vevő szakemberek között. Az
esetmegbeszéléseken részt vesznek az óvoda és az iskola gyermekvédelmi felelősei, a védőnő,
rendőrség munkatársa, a Családsegítő Szolgálat családgondozója, valamint a gyámügyi
előadó.
Azokban az esetekben, ahol a családgondozás ellenére sincs pozitív változás, a családgondozó
esetkonferenciát hívhat össze, konkrét problémát helyezve a középpontba. Ekkor a
gyermekkel közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek és a családtagok kerülnek meghívásra.
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A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzendő feladatok:
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a
gyermekjóléti szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében támogatást,
segítséget nyújt a gyermeknek az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége
helyes irányú fejlődésében. Eszköze a segítő beszélgetés.
Segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban
jelentkező működési zavarok megszüntetésében.
Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és
más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója, az eset összes körülményeinek feltárása után
mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető
alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági
intézkedés kezdeményezésére van-e szükség.
A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére, ha a
szolgálat előzetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyermeknek az alapellátás keretében
történő segítését, de az a gyermek vagy a szülő (törvényes képviselő) megfelelő
együttműködésének hiánya miatt nem vezetett eredményre.
A védelembe vétel során a kirendelt családgondozó feladatai:
A gyermek gondozásának, ellátása szervezésének és a szülői nevelés támogatásának
folyamatos biztosítása.
A családgondozó a szülővel és a gyermekkel fenntartott segítő kapcsolata során elősegíti,
hogy a szülő, illetve a gyermek fogadják el a gondozási-nevelési terv céljait, és működjenek
együtt a tervben meghatározottak teljesítése érdekében.
A szülő váljon alkalmassá, illetve legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztető körülmények
elhárítására és a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítására, annak
érdekében, hogy a védelembe vétel megszüntetésére lehetőség nyíljon.
A családgondozó, ha indokoltnak tartja a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtását, a vizsgálatának eredményéről való tájékoztatásával egyidejűleg pénzfelhasználási
tervet készít és javaslatot tesz az eseti gondnok személyére.
A családgondozó a pénzfelhasználási terv elkészítésébe bevonja a gyermeket gondozó
szülőt, a korlátozottan cselekvőképes gyermeket és szükség esetén a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjait.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozási feladatai:
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A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a családból kiemelt gyermek visszahelyezését
segítő családgondozást a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózatot működtető, illetve a gyermekotthon
családgondozójával. Az együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója
elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek
megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyámhivatal felé a kapcsolattartás
formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülők körülményeiben, életvitelében
beállott változás azt indokolttá teszi.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a családjába
utógondozását a gyámhivatal határozata alapján látja el.

visszahelyezett

gyermek

Az utógondozás célja a gyermek családjába történő visszailleszkedésének, tanulmányai
folytatásának vagy iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahelyfelkutatás segítése.
Az utógondozás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a
gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető szakszolgálat utógondozójával.
Segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését, tanulmányai folytatását, munkahely
felkutatását.
Az átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló eljárás
során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyámhivatal megkeresésére:
•
•

Környezettanulmányt készít a gyermek szüleinél.
Véleményt ad arról, hogy az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás a gyermek érdekét
szolgálja-e.

Általános családgondozói tevékenység Edelény város és a kistérségi feladatok
ellátásában a gyermek egészséges testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődése érdekében:
•
•
•
•
•
•
•

Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása
Családi konfliktusok megoldásának elősegítése
Rendszeres családlátogatás
Hivatalos ügyek intézésének segítése
Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése
Tájékoztatás, információnyújtás
Felkérésre környezettanulmány készítése.

Az általános családgondozói tevékenységeken kívül új szolgáltatás bevezetése 2013.
évben
•

Családkonzultáció

Az új szolgáltatásra jelentős igény jelentkezett van a lakosság körében. A családkonzultáció
lehetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a jelzőrendszeri tagoknak.
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A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei:
•
•
•

önként mindazok körében, akik a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnak segítségért,
annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön.
más intézmények jelzését követően
hatóság által kötelezett formában

Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő gyermekek számára
elérhetőek legyenek.
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult gyermek és családja
részére a lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső területen biztosítjuk.
A gyermekjóléti szolgáltatás nem korlátozódik kizárólag a veszélyeztetett gyermekekre,
tevékenysége kiterjed a településeken élő valamennyi gyermekre.
A szolgáltatás igénybevétele többnyire önkéntes. A szülő vagy a gyermek kizárólag
törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás igénybevételére.
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a
Gyermekjóléti Szolgálatok számára feladatként jelöli meg a jelzőrendszer kiépítését és
működését.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a
veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben
történő felismerését, mihamarabbi enyhítését, megoldását.
Ennek keretében a jelzőrendszerrel együttműködve figyelemmel kíséri a településen élő
gyermekek:
• életkörülményeit és szociális helyzetét
• gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét
• gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
A Gyvt. 17.§-a szerint a jelzőrendszer tagjai az alábbiak:
• az egészségügyi szolgáltatók, a védőnői szolgálat, a háziorvos, házi gyermekorvos,
• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat,
központ, illetve más gyermekjóléti szolgálat
• a közoktatási intézmények, a nevelési – oktatási intézmény és a nevelési tanácsadó
• rendőrség
• ügyészség
• bíróság
• menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
• társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.
Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége
esetén, valamint hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása ill. súlyos
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek
önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
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Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és gyermekek érdekeit képviselő
szervezet is élhet. Pl.: lakóközösségek, szomszédsági rendszer, boltok, vendéglátó ipari
egységek stb.
A jelzőrendszer tagjai minden esetben írásban teszik meg a jelzésüket a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai által kidolgozott jelzőlapon. Az esetgazdát az intézményvezető jelöli
ki, a kollégák leterheltsége és személyiségének figyelembe vételével.
A jelzést követően 15 napos határidővel írásbeli tájékoztatást nyújt szolgálatunk a jelzést tevő
számára.
A Gyermekjóléti Szolgálat évente egy alkalommal, minden év március 31-ig – eleget téve a
Gyvt. előírásainak – megszervezi a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló szakmaközi értekezletét, amelyen át kell tekinteni a gyermekjóléti szolgálat
és a jelzőrendszer éves működését, valamint javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti
javítására.
Gyermekjóléti Szolgálatunk az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival minél hatékonyabb
kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik.
2013. évben írásos jelzés a jelzőrendszer tagjaitól 460 esetben érkezett:
• Védőnői Szolgálattól
23 esetben
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat
0 esetben
• Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtó intézmény
5 esetben
• Közoktatási intézményből
181 esetben
• Rendőrségtől
34 esetben
• Pártfogói felügyelet
11 esetben
• Lakossági bejelentés
4 esetben
• Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal
202 esetben
Szervező és koordináló tevékenység:
• Rendszeres kapcsolattartás a városi nevelési-, oktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusokkal, a Védőnői Szolgálat munkatársaival, a Rendőrkapitányság
munkatársaival és a törvény által előírt jelzőrendszeri tagokkal.
• A Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között megrendezésre kerülő
szakmaközi megbeszélések szervezése.
• Minden év március 31-ig megrendezésre kerülő tanácskozás, amelyben a
Gyermekjóléti Szolgálat értékeli a jelzőrendszer előző évi működését.
• Kapcsolatfelvétel a nevelőszülőkkel, lakóotthonok nevelőivel.
• Negyedévente szakmai megbeszélés tartanak törvényi előírásnak megfelelően.
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nagyobb volumenű programok a 2013. évben:
• Szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 2013. június 17. napjától augusztus 15.
napjáig 419 fő gyermek részesült egyszeri meleg étkeztetésben.
A Szolgálat munkatársai feladata volt a családok nyilatkoztatása, meleg étel osztása a
kijelölt iskolákban napi rendszerességgel.
• A Polgármesteri Hivatal felkérésére folyamatosan segítséget nyújtottunk a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára az Erzsébet utalvány kiosztásában,
a 2013. évben két alkalommal.
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• Felzárkóztató foglalkozást biztosítunk a tanulásban lemaradt tanuló számára. Ezt a
programot a Szolgálatnál dolgozó pedagógus végzettséggel rendelkező kollégák
segítségével valósítottuk meg.
• Rendszeresen szervezünk egészségügyi felvilágosító programokat a védőnők
bevonásával, akik a gyermekeknek, illetve szüleiknek hasznos tanácsokat és
információkat szolgáltatnak.
• A 2013. évben a lakosság által összegyűjtött adományokból Gyermekjóléti
Szolgálatunk Mikulás Ki Mit Tudott szervezett gyerekeknek, ahol az adományok
kiosztásra kerültek. Ezt a rendezvényünket már 3. éve rendezzük meg, nagy sikerrel.
A kistérségi feladatellátás keretében összesen 81 esettel foglalkoztunk az elmúlt évben,
mely a következőként oszlott meg:
• Abod
11 eset
• Balajt
22 eset
• Ládbesenyő
4 eset
• Damak
2 eset
• Irota
0 eset
• Szakácsi
39 eset
• Komjáti
1 eset
• Tornaszentandrás
2 eset
Az előző évekhez hasonlóan 2013. évben is gyakori probléma volt a szülők
szenvedélybetegsége, a családon belüli konfliktus és a családok működési zavara. Nagyszámú
iskolai hiányzásokkal is szembesültünk, melynek következménye 50 igazolatlan óra után a
családi pótlék, ill. az iskoláztatási támogatás jegyző általi felfüggesztése és eseti gondnok
kirendelése.
Főbb statisztikai adatok 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig:
Alapellátás
Védelembe vétel
Kliensforgalom

193 gyermek
69 gyermek
1508 gyermek

A gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai tárgyévben (halmozott adat)
• Kliensforgalom:
3215 fő
• Információnyújtás:
412 fő
• Hivatalos ügyekben való segítés (érintett gyermekek száma):
387 fő
• Tanácsadás:
469 fő
• Esetkonferencia:
1 fő
• Családlátogatás:
1108 alkalommal
• Intézményen belüli segítő beszélgetés szülővel és gyerekkel:
564 alkalommal
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Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti)
Szülők, család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek
Összes

442
467
8
293
77
409
18
0
12
0
1726 eset

A Gyermekjóléti szolgálat személyi feltételei:
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait 4 fő családgondozó látja el, esetleges
távollét esetén a helyettesítést egymás között biztosítják.
A családsegítés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint:

2
3

Vezető
családgondozó
Családgondozó
Családgondozó

4

Családgondozó

Óvodapedagógus, egészségfejlesztő
mentálhigiénikus, családkonzulens
szociális munkás, mediátor
Gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző,
Általános szociális munkás képzés utolsó félév
folyamatban
szociálpedagógus /Gyed/

A Gyermekjóléti Szolgálat eddigi működése alatt azon igyekezett, hogy valamennyi
társintézménnyel megfelelő kapcsolatot alakítson ki. Széleskörű feladatellátásunkkal
összhangban szélesítettük kapcsolatrendszerünket is. Ma már elmondhatjuk, hogy minden
területen jól működő szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk, a kapcsolattartás folyamatos.
A kistérségi feladatellátás keretén belül is jól funkcionáló kapcsolatrendszert alakítottunk ki a
települési önkormányzatokkal is. Feladat ellátási kötelezettségünkből eredően működési
területünkön rendszeres a kapcsolattartás valamennyi oktatási és nevelési intézménnyel,
illetve az ifjúságvédelmi felelősökkel.
2013. január 01. napjától a Járási Gyámhivatal új feladat- és hatáskörei:
A települési önkormányzat jegyzőjétől átkerülő feladatok:
• Védelembe vétel
• Családi pótlék természetbeni nyújtása
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•

Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése, felfüggesztés felülvizsgálata
azon esetekben, amikor a jegyző általi felülvizsgálatra 2012. december 31. napjáig
nem került sor.

Települési jegyző megszűnt feladat-és hatáskörei:
• Ideiglenes hatályú elhelyezés
• Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Megyeszékhelyen működő Járási Gyámhivatal feladatkörébe tartozik:
• az örökbefogadhatóvá nyilvánítás
• örökbefogadás engedélyezése, örökbefogadás felbontása
• kérelemre felvilágosítást adhat a vérszerinti szülő adatairól
• felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülő azon nyilatkozatát, amelyben hozzájárul
ismeretlen személy általi örökbefogadásához.
A Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó 2013. évi költségvetés
Tervezett költségek (eFt)
Normatíva
Kiegészítő normatíva

4 910
3 729

Bér + Tb
Dologi
Önk. tám.
Működési kiadás

8 248
1 187
-796
9 439

Tényleges költségek (eFt)
Személyi juttatás
5 164
Nem rendszeres szem.
806
jutt.
Tb
1 734
Dologi kiadás
298
Működési kiadás

7 996

A tényleges költségek alakulásából kitűnik, hogy a 2013. évben a dologi kiadásnál kevesebb
lett felhasználva a nagyon szűkös támogatás miatt. A személyi juttatásoknál tervezett
összegének a felhasználása a megszűnt munkaviszonyok miatt nem teljesült, megtakarítás
mutatkozott.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy kapcsolatrendszerünk minden
területen kielégítő és szakmailag színvonalas. Az információk áramlása kellő időben és
megfelelő módon történik, mely nagymértékben segíti mindannyiunk hatékony és eredményes
munkavégzését.
Az elmúlt évek tapasztalataira tekintve egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy az
iskolai szünetekhez igazodva szeretnénk minél több programot ajánlani a gyerekeknek.
Városunkban nincs olyan alkalmas hely, ahol a gyermekek tartalmasan tölthetnék el
szabadidejüket vagy kortárs kapcsolati igényüket kulturáltan kielégíthetnék. Ezért
lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk érdeklődésükhöz igazodó programokat biztosítani.
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3./Napirendi pont tárgya:
"Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető Intézményfenntartó
Társulás " társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártás József jegyző elmondja, hogy a társulás működésével kapcsolatosan végbemenő
valamennyi változást át kell vezetni a törzskönyvi nyilvántartáson, és valamennyi változást a
társulásban érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek jóvá kell hagynia.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2014.(V.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető
Intézményfenntartó
Társulás”
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó
Társulás”
Társulási
Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Képviselő-testület a 66/2013. (IX.10), a 90/2013. (XII.03.) és a
11/2014. (II.17.) határozatokat hatályon kívül helyezi.

2.

Képviselő-testület a 2013. július 1. napjától hatályos Társulási
Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete szerint
jóváhagyja.

3. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű módosított
Társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

1-3. pont: azonnal
4.pont: 2014. május 31.
polgármester, jegyző
társult települések
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1. melléklet a 36./2014.(V.15 ) határozathoz
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 1. napjától hatályos és
jóváhagyott, „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.

A Társulási Megállapodás II. szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője és az önkormányzat számára
ellátott feladat megnevezése:
1. Neve:
Edelény Város Önkormányzata
Székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.
Képviselője: Molnár Oszkár polgármester
Ellátott feladat: étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-,
gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás, nappali ellátás, és
otthoni szakápolás
2. Neve:
Tomor Község Önkormányzata
Székhelye:
3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.
Képviselője: Szilvai Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3. Neve:
Hegymeg Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.
Képviselője: Varga Zoltánné polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4. Neve:
Abod Község Önkormányzata
Székhelye:
3753 Abod, Magyar út 42. szám
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5. Neve:
Balajt Község Önkormányzata
Székhelye:
3780 Balajt, Fő út 55. szám
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
6. Neve:
Ládbesenyő Község Önkormányzata
Székhelye:
3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám
Képviselője: Fedor Attila polgármester
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Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
7. Neve:
Lak Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám
Képviselője: Garai Bertalan polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
8. Neve:
Szakácsi Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám
Képviselője: Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás”
2.

A Társulási Megállapodás III. szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2013. december 31-ei állapot):

3.

Település
Lakosság száma
Abod
224
Balajt
487
Edelény
10 188
Hegymeg
128
Ládbesenyő
293
Lak
668
Szakácsi
170
Tomor
242
Összesen:
12.400
A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem
jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását.”
A Társulási Megállapodás IV. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ”

4.

A Társulási Megállapodás IV. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe:
3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, Borsodi út 2.
(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés).”
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5.

A Társulási Megállapodás IV. 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és
hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen Megállapodásban meghatározott
keretek között.”

6.

A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„2.2.Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik:

kormányzati funkció megnevezése
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatások
Házi segítségnyújtás
Idősek, demens betegek nappali
ellátása
Időskorúak, demens betegek tartós
bentlakásos szociális ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás
7.

kormányzati funkció száma
107054
104042
107052
102030
102021
107053
072410
107051
011130

074031”

A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban
meghatározott kormányzati funkciók vonatkozásában gyakorolják e megállapodás
keretében meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik kötelezettségeiket.”

8.

A Társulási Megállapodás V. 2.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban
meghatározott fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.”
9.

A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási
Tanács elnöke gyakorolja.”
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10. A Társulási Megállapodás VI. 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja
a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
6.2. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az
általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.”
11. A Társulási Megállapodás VI. 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Minősített többség szükséges:
a) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez
b) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény vezetőjének
kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához,
c) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez
d) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához,
módosításához.
Egyszerű többség szükséges:
a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához
b) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához
c) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához
d) a társulás vagyonával való döntéshez.”
12. A Társulási Megállapodás VII. szakasz 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Társulási Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és költségviselési
tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.”
13. A Társulási Megállapodás VIII. A Társulás vagyona rendelkezés az alábbi ponttal
egészül ki:
„1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben
Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás
feladatellátást biztosító intézmény működik, a benne lévő berendezései felszerelési
tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában áll.”
14. A Társulási Megállapodás IX. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre
jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A
Társulás és költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a folyamatba épített,
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés útján biztosított.
A belső ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – mint a
munkaszervezet feladatait ellátó székhely szerinti Hivatal - jegyzője szervezi meg
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külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr útján. A megbízott belső
ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel,
regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr
megbízási díja a Társulás költségvetését terheli. A belső ellenőr feladatát a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban a megbízási szerződés részletezi.”
15. A Társulási Megállapodás XII. pontja az alábbi XII/A. ponttal egészül ki:
„XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltételei
1. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban
kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás célját,
indokát és a Társulási Megállapodás módosítani kívánt pontját és a módosítás
pontos szövegét.
2. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a
társulás elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől
számított 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatok polgármestereinek.
3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 napon
belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti.
4. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített
többséggel dönt.
5. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást, úgy
a módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei
aláírják.”
16. A Társulási Megállapodás XIII. Záró rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„XIII. Záró rendelkezések
A Társulási Megállapodás 2014. január 1. napjával lép hatályba.
A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.25.) határozattal,
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) határozattal,
Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) határozattal,
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) határozattal,
Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.19.) határozattal,
Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) határozattal,
Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) határozattal,
Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) határozattal,
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) határozattal,
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Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.26.) határozattal,
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.24.) határozattal.
Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) határozattal,
Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.25.)
határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti.
2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen
megállapodás mellékletei.
3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá.
4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a
társulás megszüntetéséhez.
5. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre.
6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során
felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt.
7. A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Társult
Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt helyben hagyólag, saját kezűleg
írják alá.
8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozattal
hagyták jóvá:
A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az
alábbi határozattal hagyták jóvá:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) határozattal,
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…)határozattal,
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…)határozattal,
Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…)határozattal,
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a/2014. (…)határozattal,
Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…)határozattal,
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…)határozattal,
Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…)határozattal.”
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17. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Edelény Város Önkormányzat Képviseletében:
Molnár Oszkár polgármester
…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………….

Tomor Község Önkormányzat Képviseletében:
Szilvai Attila polgármester
…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………

Hegymeg Község Önkormányzat Képviseletében:
Varga Zoltánné polgármester
…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………

Abod Község Önkormányzat Képviseletében:
Restyánszki Gábor polgármester
…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………

Balajt Község Önkormányzat Képviseletében:
Szabó Zoltán polgármester
…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviseletében:
Fedor Attila polgármester
P.H.

…………………………………

Dátum: ………………………………

Lak Község Önkormányzat Képviseletében:
Garai Bertalan polgármester
…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………

Szakácsi Község Önkormányzat Képviseletében:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………
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2. melléklet a 36./2014. (V.15.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Preambulum
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
1. A jelen Megállapodásban szerződő Társult Önkormányzatok egymással 2008. év. június 1.
napján – határozatlan időre - szerződést kötöttek: „Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról.”
2. Szerződő Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 146. § (1) bekezdésének, valamint Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IV. Fejezete, Kiegészítő szabályok 5.
pontjának megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást (a
továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek megfelelően
2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal – az alap Megállapodás felülvizsgálatának
eredményeként – a Társulás jogi személyiségű Társulássá alakul át, és működik tovább a
jelen Megállapodásban foglaltak szerint.
3. A Megállapodás II. fejezetében megnevezett Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezései szerint:
a) a Mötv.13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Szt. 86. § (2) bekezdés a)
pontjában és az 57. § (1) bekezdés e) pontjában a családsegítés, az Szt. 57. § (1)
bekezdés d) pontjában a házi segítségnyújtás, és az Szt. 57. § (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
b) a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti alapellátások
szolgáltatásai,
c) valamint a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és az otthoni szakápolási tevékenységről
szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni szakápolás feladatainak
megvalósítására
határozatlan időtartamra a Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény)
közös fenntartásában állapodnak meg.
I. A Társulás neve, székhelye, jogállása:
1. A Társulás neve:
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás
2. A Társulás székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.
3. A Társulás jogállása:
jogi személy
II. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője és az önkormányzat számára
ellátott feladat megnevezése:
1. Neve:
Edelény Város Önkormányzata
Székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.
Képviselője: Molnár Oszkár polgármester
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Ellátott

feladat:

étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-,
gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás, nappali ellátás, és
otthoni szakápolás,

2. Neve:
Tomor Község Önkormányzata
Székhelye:
3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.
Képviselője: Szilvai Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3. Neve:
Hegymeg Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.
Képviselője: Varga Zoltánné polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4. Neve:
Abod Község Önkormányzata
Székhelye:
3753 Abod, Magyar út 42. szám
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5. Neve:
Balajt Község Önkormányzata
Székhelye:
3780 Balajt, Fő út 55. szám
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
6. Neve:
Ládbesenyő Község Önkormányzata
Székhelye:
3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám
Képviselője: Fedor Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
7. Neve:
Lak Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám
Képviselője: Garai Bertalan polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
8. Neve:
Szakácsi Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám
Képviselője: Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
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III. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2013. december 31-ei
állapot):
Település

Lakosság
száma
224
487
10.188
128
293
668
170
242
12.400

Abod
Balajt
Edelény
Hegymeg
Ládbesenyő
Lak
Szakácsi
Tomor
Összesen:

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem
jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását.
IV. A társulás által fenntartott intézmény megnevezése:
1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2. A közös fenntartású intézmény székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29.
3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe:
3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, Borsodi út 2.
(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés)
4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és
hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen Megállapodásban meghatározott
keretek között.
V. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök
1. A Társulás célja és a szolgáltatások igénybevétele
1.1. A Társulás célja, hogy
1.1.1. a Társulás keretében a szerződő Edelény és környéke települési
önkormányzatok képviselő-testületei a Megállapodásban meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási ellátási formákat közösen szervezzék
meg annak érdekében, hogy a társult települések minden lakója számára
lehetőség nyíljon a legkorszerűbb szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
igénybevételére,
1.1.2. az intézmény fenntartásával a társult önkormányzatok közigazgatási területén a
nevesített szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok
megoldottá váljanak,
1.1.3. a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati szakmai munka
színvonala – az Intézmény költségtakarékos fenntartása mellett – emelkedjen,
1.1.4. az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső fajlagos
költségek csökkenjenek, valamint
1.1.5. Edelény város közigazgatási területén az otthoni szakápolás nyújtása
biztosítható legyen.
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1.2. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe.
2. A Társulás feladat és hatásköre
2.1. A Társulás feladat és hatásköre a társult önkormányzatok közigazgatási területén az
Intézmény közös fenntartásával:
a) az Szt. 57. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített étkeztetés,
b) az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában nevesített házi segítségnyújtás,
c) az Szt. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási
feladat, azaz családsegítés,
d) az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában nevesített jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,
e) az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített nappali ellátás,
f) a Gyvt. 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás,
g) az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet
szerinti otthoni szakápolás, valamint
h) az Szt. 57.§ (2) bekezdés a) pontjában nevesített ápolást, gondozást nyújtó
intézményi ellátás
közös megvalósítására terjed ki.
2.2.Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik:

kormányzati funkció megnevezése
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatások
Házi segítségnyújtás
Idősek, demens betegek nappali
ellátása
Időskorúak, demens betegek tartós
bentlakásos szociális ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

kormányzati funkció száma
107054
104042
107052
102030
102021
107053
072410
107051
011130

074031

2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban
meghatározott kormányzati funkciók vonatkozásában gyakorolják e megállapodás
keretében meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik kötelezettségeiket.
2.4. Az Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. §-a szerint gazdasági szervezettel
rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
2.5. Edelény Város Önkormányzata biztosítja, hogy az Intézmény az Szt.-ben, Gyvt.-ben
és a külön jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen.
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2.6. A Társult Önkormányzatok kinyilvánítják, hogy közös fenntartói minőségben vállalt
szerepük a Megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik, tudomásul
veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz
rendelt megfelelő költségek terhét rója a Társulás tagjaira.
2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban
meghatározott fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.
2.8.
Az Szt. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – a
Társulás által érintett feladatok tekintetében a Társulási Tanács határozattal hagyja
jóvá és kétévente felülvizsgálja.
Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási
Tanács elnöke gyakorolja.

2.9.

2.10.
Az Edelény Város Önkormányzata irányítása alatt álló Intézmény
közalkalmazottainak,
közfoglalkoztatottjainak
közalkalmazotti,
illetve
közfoglalkoztatotti jogviszonyát a Társulás jogi személyiségű társulássá történő
átalakítása nem érinti.
2.11. Edelény Város Önkormányzata az Intézménnyel kapcsolatos, a Társulás feladatait
érintő döntéseiről – a meghozatalától számított 3 napon belül – a Társulási Tanács
tagjait elektronikus úton tájékoztatja.
VI. A Társulási Tanács
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanácsot a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják.
3. Jelen Megállapodásban a Társult Önkormányzatok a Társulási Tanácsba a települések
mindenkori Polgármestereit delegálják.
4. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a
Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
6.2. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.
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7. Minősített többség szükséges:
a) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez
b) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény vezetőjének
kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához,
c) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez
d) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához, módosításához.
Egyszerű többség szükséges:
a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához
b) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához
c) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához
d) a társulás vagyonával való döntéshez.
8. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban
részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának felét.
9. A Társulási Tanács elnöke: A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely
települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a
Társulás 2013. július 1-jével történő jogi személyiségű Társulássá alakulását, illetve
választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén
lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges.
10. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és
vezeti.
11. A Társulási Tanács működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre vonatkozó
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
12. A Társulási Tanács ülésén a Társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
13. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal látja el. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.
14. A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre
és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
VII. A Társulás gazdálkodása
1.

Társulás Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és költségviselési
tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.

2.

A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásnak fedezeteként
elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális
alapszolgáltatási, illetve jelen Megállapodásban meghatározott szakfeladatok
megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá a Társulás révén történő
feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás
szolgál.
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3.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Társult Önkormányzatok közigazgatási
területére kiterjedően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális
Főosztályával finanszírozási szerződés keretében történik.

4.

A normatív állami támogatás és saját bevételen felül kimutatott működési költségek
finanszírozását a Társult Önkormányzatok a társult feladatokra kiterjedően lakosságszám
arányosan biztosítják.

5.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény által
önkormányzatonként kimutatott hozzájárulást a Társult Önkormányzatok 12 havi
részletben tárgyhó 15-ig kötelesek átutalni Edelény Város Önkormányzat költségvetési
számlájára.

6.

A fenntartási támogatás nem teljesítése esetére a Társulás tagjai – jelen Megállapodás
aláírásával egyidejűleg -, a Társulás részére, pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési
meg bízás teljesítésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak
át, amelynek alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a társult
tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához.

7.

A közös fenntartású Intézmény költségvetése és zárszámadása Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületének éves költségvetési, illetve zárszámadási
rendeletébe épül be.
VIII. A Társulás vagyona

1. Az Intézmény által használt:
1.1. Az Edelény, belterület 2210/3 hrsz-ú, természetben Edelény, Árpád út 29. szám alatti
ingatlan, melyben a Szociális Szolgáltató Központ működik, a benne lévő berendezési,
felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában van.
1.2. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 58. szám
alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást biztosító intézmény
működik, a benne lévő berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal
együtt Edelény Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll.
1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben Edelény,
Borsodi út 2. szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást
biztosító intézmény működik, a benne lévő berendezései felszerelési tárgyakkal,
valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
áll.
2. Az 1. pontban nevesített tulajdonjog fennállását a Társulás létrehozása és működtetése nem
érinti.
3. Az 1.1. és az 1.2. pontban foglalt ingatlanok – a részét képező helyiségek –
üzemeltetéséről, felújításáról, karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések, berendezések
pótlásáról saját költségviselésük mellett a tulajdonos Önkormányzat gondoskodik, ily
módon a Társult Önkormányzatok között e körben közös tulajdon nem keletkezik.
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3.1. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az 1.1.-1.2. pontban
nevesített ingatlanokat érintő ingóság beszerzése, felújítás, úgy az érintett tulajdonos
Önkormányzattal kell az intézményvezetőjének előzetesen egyeztetni, mely a saját
erőt is biztosítja. A beszerzett ingóságok és elvégzett felújítások tulajdonjoga is a saját
erőt biztosító önkormányzatot illeti meg.
3.2. Fentieknek megfelelően e körben sem keletkezik a Társult Önkormányzatok között
közös tulajdon.
4. Amennyiben a 3. pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő
épületekben a Társult Önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak
minősülő építési vagy szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy
nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket
megelőzően a Társult Önkormányzatok külön megállapodást kötnek a költségek
viseléséről, s annak megfelelően a közös beruházás, beszerzés alapján Őket megillető
tulajdoni hányadról.
5. A Társulás működése során a 3. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett
vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös tulajdonát képezi, hozzájárulás
arányában.
IX. Beszámolás, ellenőrzés
1. A Társulás működéséről – tagjai útján – évente legalább egy alkalommal beszámol
tagjainak, mely beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra.
2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre jogszabály
alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás és
költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a folyamatba épített, előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés útján biztosított. A belső ellenőrzés
feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – mint a munkaszervezet feladatait
ellátó székhely szerinti Hivatal - jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott belső ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a
hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez
szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a Társulás költségvetését terheli. A
belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban a megbízási
szerződés részletezi.
3. A Polgármesterek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a Társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanács részére – az éves
költségvetésről, avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan –beszámol az
Intézmény szakmai munkájáról.
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X. Tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1. A Társuláshoz történő csatlakozás:
1.1. A Társulás a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselő-testületei részére teszi
lehetővé, melyek:
a) elfogadják a Társulás céljait,
b) hatékonyan közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott kötelező
feladatok költségkímélő megvalósításában, továbbá
c) jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény másként nem
rendelkezik.
2.1. A Társuláshoz való csatlakozási szándékról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni.
Erről
a
Társulási Tanácsot értesíteni kell. A csatlakozni kívánó Önkormányzat Képviselőtestületének csatlakozási szándékát tartalmazó határozatát a Társulási Tanács
Elnökének kell megküldeni.
1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a Társulási Tanács
elnökét.
2. Társulásból történő kiválás
2.1. A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
2.2. A Társulási Megállapodás a X. 2.1. pontban meghatározott időponttól eltérő – év
közbeni tag kiválásának – érvényességéhez a Társult Önkormányzatok mindegyikének
minősített többséggel meghozott egyetértő döntése szükséges.
2.3. A Társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, - bármely esetben
– legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni a Társulásból
kiváló Önkormányzat Képviselő-testületének. Erről a Társulási Tanácsot – annak
Elnökéhez küldött nyilatkozattal – a döntés meghozatalát követően 30 napon belül
értesíteni kell. Az értesítés a Társulási Megállapodás felmondását jelenti.
3. A Társulásból történő kizárás
3.1. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból törtnő kizárásról a társult
tag súlyosan szerződés-ellenes magatartása miatt, ha az veszélyezteti a Társulás
céljának megvalósításában, a kötelező feladatok ellátásában. A Társulási Tanács tagjai
döntésükben kötve vannak a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
minősített többséggel hozott döntéséhez a kizárás kérdésében.
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XI. A Társulás megszűnése, megszüntetése
1. A Társulás megszűnik:
a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel
azt elhatározzák,
c) a törvény erejénél fogva, valamint
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
XII. Elszámolás rendje a Társulásból történő kiválás, kizárás, illetve a Társulás
megszűnése, megszüntetése esetén
1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai egymással
kötelesek elszámolni.
2. A Társulás megszűnés, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás
hiányában – a Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a
társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A Társulás megszűnése esetén a tagok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
szabálya szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a jelen Megállapodásban
meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévő többlet
berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a
vagyonnövekmény a társult Önkormányzatokat a vállalt közös feladatok fejlesztése
vonatkozásában, hozzájárulásuk alapján megillető részét – a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete pénzben
megválthatja.
4. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását
legfeljebb 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné
a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött
szerződés alapján – használati díj illeti meg.
XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltételei
1. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban kezdeményezheti.
Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás célját, indokát és a Társulási
Megállapodás módosítani kívánt pontját és a módosítás pontos szövegét.
2. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a társulás
elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől számított 8
napon belül megküldi a társult önkormányzatok polgármestereinek.
3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 napon belül
a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti.
4. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített
többséggel dönt.
5. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást, úgy a
módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei aláírják.
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XIII. Záró rendelkezések
A Társulási Megállapodás 2014. január 1. napjával lép hatályba.
A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.25.) határozattal,
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) határozattal,
Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) határozattal,
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) határozattal,
Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.19.) határozattal,
Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) határozattal,
Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) határozattal,
Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) határozattal,
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) határozattal,
Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.26.) határozattal,
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.24.) határozattal.
Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) határozattal,
Tornaszentandrás
határozattal

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

31/2013.(VI.25.)

jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti.
2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen
megállapodás mellékletei.
3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá.
4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.
5. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre.
6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során
felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt.
7. A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Társult
Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg
írják alá.
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8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozattal
hagyták jóvá:
A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei
az alábbi határozattal hagyták jóvá:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
/2014. (…) határozattal,
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2014. (…) határozattal,

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2014. (…) határozattal,

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2014. (…) határozattal,

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2014. (…) határozattal,

Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2014. (…) határozattal,

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2014. (…) határozattal,

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2014. (…) határozattal

Edelény Város Önkormányzata képviseletében:
Molnár Oszkár polgármester

………………………………….

P.H.
Dátum: …………………………………
Tomor Község Önkormányzata képviseletében:
Szilvai Attila polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Hegymeg Község Önkormányzata képviseletében:
Varga Zoltánné polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Abod Község Önkormányzata képviseletében:
Restyánszki Gábor polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Balajt Község Önkormányzata Képviseletében:
Szabó Zoltán polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
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Ládbesenyő Község Önkormányzata képviseletében:
Fedor Attila polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Lak Község Önkormányzata képviseletében:
Garai Bertalan polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Szakácsi Község Önkormányzata képviseletében:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
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Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe
Az Edelény településen, 2013. június ……. napján kelt Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás létrehozását létrehozó
társulási megállapodás VII. fejezet 6. pontja alapján ………………………. Önkormányzata
(…….. …………………………, …………………….. u. ………… sz., képviseli:
…………………… polgármester) felhatalmazza a Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató
és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulást (3780 Edelény, István király útja 52.,
bankszámlaszám: ……………………-…………………, képviseli: Molnár Oszká elnök)
mint jogosultat,hogy a
társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)
…………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi
jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással
érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget
vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és
annak adatairól Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulást írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új
számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője
Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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4./ Napirendi pont tárgya:
Rendkívűli önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Polgármester- mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Zsemkó János alpolgármester véleménye szerint ujabb kérelmet kellene benyújtani,
javasolja a bírság összegének eltörlését, illetve ha azt nem engedélyezik, részletekben történő
visszafizetését. Az érintett természetvédelmi területek élővilága nem sérült, korábban mikor
azon tűz volt, sokkal nagyobb károkozás történt.
Vártás József jegyző elmondja, hogy az elmúlt héten a bíróság jogerős ítéletet hozott, amely
végrehajtható. Sajnos az önkormányzat az érintett összeget kifizetni nem tudja. Abban az
esetben, ha azonban ez inkasszálás alá kerülnek az önkormányzat számlái, az teljes
fizetésképtelenséget jelentene, lehetetlenné tenné a bérek kifizetését, valamint a fejlesztést is.
A kiküldöt előterjesztésnek megfelelően több alternatívát javasol a megoldásra. Elsőként
kérelemmel élni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség felé és fizetési
haladékot kérni a bíság összegének kifizetésére, és a megyei önkormányzati tartalékból
rendkívűli támogatás iránti kérelemmel élni.
Zsemkó János alpolgármester javasolja a határozati javaslatot annyiban módosítani, hogy
kérje az Önkormányzat a - rendkívűli magas összegű természetvédelmi bírság - részleges
vagy teljes elengedését.
Restyánszki Gábor polgármester sajnálatosnak tartja, hogy amikor korábban árvízveszély
volt a településen, mivel a terület nem volt lekaszálva a község lakói voltak veszélyben, és az
senkit nem érdekelt.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - a módosító javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt - 4 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő módosított határozatot:
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Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Abod
Község
Önkormányzatának
megtárgyalta a rendkívüli támogatás
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Képviselő–testülete
igényléséről szóló

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő–testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség 1379-3/2013. számú határozatával Abod
Község Önkormányzatával szemben kiszabott - és
harmadfokon is helyben hagyott - 4.500.000 forint összegű
természetvédelmi bírság megfizetése érdekében – a
jogorvoslati lehetőségek kimerülése miatt – rendkívüli
önkormányzati támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterhez.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés
benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
3. Képviselő-testület elrendeli továbbá, hogy a polgármester
kérelemmel forduljon a természetvédelmi bírság összegének
teljes vagy részleges eltörlése iránt, amennyiben ez nem vezet
eredményre akkor kérjen fizetési könnyítést (halasztás,
részletfizetés) az Észak-magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Felügyelőségtől.
Határidő: 2014.05.20.
Felelős: polgármester
Restyánszki Gábor polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.
K.m.f.

Vártás József
jegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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