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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. május 13-án, pénteken
10.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendkívüli nyílt ülésérõl

Jelen vannak: Vig Szilárd polgármester
Fehér Károlyné alpolgármester
Király Imre képviselõ
Major Imre képviselõ
Nagy Csaba képviselõ
Nagy Károlyné képviselõ

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Köszönti a képviselõ-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, Erdõháti Béla képviselõ igazoltan van távol.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. A Szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatások átadás-átvétele
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Egyetért a Képviselõ-testület a napirendek elfogadásával?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

78/2016. (V. 13.) számú Kt. határozat

1. A Szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatások átadás-átvétele
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatások átadás-átvétele

Vig Szilárd polgármester: Bakó István Derecske Város Önkormányzat polgármestere 2016.
május 11. napján egyeztetésre invitálta a járás polgármestereit és jegyzõit a Bihari Szociális
Szolgáltató Nonprofit Kft. megszûnése miatt. A kötelezõen ellátandó feladatok közül a házi
segítségnyújtás, étkeztetés és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás valamint a fogyatékos
személyek nappali ellátása érinti a Bihari Szociális Nonprofit Kft-t településük
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vonatkozásában. Ezen területek ellátását kell megoldaniuk. Arról kell dönteniük, hogy a
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a szerzõdést megszüntessék. A jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás és a fogyatékos személyek nappali ellátása vonatkozásában Derecske
Város Önkormányzatával kössenek ellátási szerzõdést, illetve a Társulással, merthogy a
Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása biztosítaná a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást. A fogyatékos személyek napi ellátására
vonatkozó kötelezõen ellátandó feladat ellátási szerzõdést Derecske Város Önkormányzatával
kötnék meg 2016. július 1-tõl. Az elõterjesztési anyag szerint Társulás keretében látnák el a
támogató szolgáltatás és jelzõrendszeri házi segítségnyújtást. Derecske Város
Önkormányzatával a fogyatékos személyek nappali ellátását oldanák meg. A Bihari
Szolgáltató Nonprofit Kft, aki eddig ezt a három feladatot ellátta településükön, megszûnik
így az ellátási szerzõdést is meg kell velük szüntetni. Ezzel párhuzamosan a három feladat
ellátását az említett felosztásban Derecske Város Önkormányzatával és a Társulással kötik
meg. Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi pontra
vonatkozóan?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Szûk volt a határidõ, május 17-ig vissza kell küldeni.

Major Imre képviselõ: Egyértelmû, hogy be kell vállalniuk.

Nagy Károlyné képviselõ: Arról nem volt szó, hogy a Minisztérium átveszi a feladatokat? A
DERMÁK Kft. a fogyatékosok otthona pszichiátriai részlegét közvetlen irányítása alá fogja
vonni valamelyik Minisztérium.

Vig Szilárd polgármester: Ez nem hangzott el a megbeszélésen.

Major Imre képviselõ: Ha már Derecske elindult neki kell ezt vállalnia.

Nagy Károlyné képviselõ: Mivel Derecskén van egy gondozási központ oda fognak több
szolgáltatást áthelyezni, így õk nem kapnak normatívát. Eddig is ezt a feladatot kistérségi
körben látták el.

Nagy Csaba képviselõ: A kistérségtõl járnak az itteni betegekhez.

Nagy Károlyné képviselõ: A fõvárosi kézmûves ipari vállalat foglalkoztatja õket, erre nem
tudtak választ adni, hogy a jövõben továbbra is engedélyezik a foglalkoztatásukat. A
fogyatékosok számára továbbra is fontos lenne a foglalkoztathatóság.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti az I. számú határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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79/2016. (V. 13.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
valamint az 57. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogató szolgáltatás
szociális alapszolgáltatásokat 2016. július 1-jétõl továbbra is a Derecske-
Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása keretében kívánja
elláttatni Konyár településen.

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott, egyetért
azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás ellátására,
a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4029
Debrecen, Monti Ezredes u. 7.) megkötött ellátási szerzõdéseket – azon
idõponttól kezdõdõen, amikortól a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztálya Derecske Város Önkormányzata által
fenntartott Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ részére a szociális
alapszolgáltatásokra a mûködési engedélyt kiadja, de legkorábban 2016.
június hó 30. napjával – közös megegyezéssel megszüntesse.

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott továbbá,
egyetért azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulása Konyár településen biztosítandó jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás ellátására Derecske Város
Önkormányzatával 2016. július 1-jétõl kössön ellátási szerzõdést, Derecske
Város Önkormányzata által fenntartott Derecskei Család- és Gyermekjóléti
Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) feladatellátásával.

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésrõl a
Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási
Tanácsának Elnökét tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a II. számú határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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80/2016. (V. 13.) számú Kt. határozat

1. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott,
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti fogyatékos személyek nappali ellátás szociális alapszolgáltatásra a
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4029 Debrecen,
Monti Ezredes u. 7.) megkötött ellátási szerzõdést – azon idõponttól
kezdõdõen, amikortól a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Fõosztálya Derecske Város Önkormányzata által fenntartott
Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ részére a szociális
alapszolgáltatásra a mûködési engedélyt kiadja, de legkorábban 2016. június
hó 30. napjával – közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni.

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésrõl a Bihari
Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetõjét tájékoztassa, egyidejûleg
felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerzõdés közös megegyezéssel
történõ megszüntetésérõl szóló okirat aláírásával.

2. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott
továbbá, hogy 2016. július 1-jétõl Konyár településen a fogyatékos
személyek nappali ellátását Derecske Város Önkormányzatával kívánja
elláttatni, Derecske Város Önkormányzata által fenntartott Derecskei
Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság
út 86.) feladatellátásával.

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésrõl
Derecske Város Önkormányzatát tájékoztassa, egyidejûleg felhatalmazza a
Polgármestert az ellátási szerzõdés aláírásával.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. Panyik Angéla családsegítõ kérelme

Vig Szilárd polgármester: Panyik Angéla a Konyári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa juttatott el egy kérelmet önkormányzatukhoz. Ismerteti a kérelmezõ levelét. Mint
a Konyári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítõje azzal a kéréssel fordul a Tisztelt
képviselõ-testülethez, hogy a szakirányú felsõfokú szakmai képesítése megszerzésének
költségeihez szíveskedjenek hozzájárulni. Jelenleg tanítói diplomával és gyógypedagógiai
szakkollégiumi végzettséggel rendelkezik, melyek a törvényi változások következtében nem
elegendõek a munkaköre betöltéséhez. A végzettsége a gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó
szakirányú képzés meglétekor válik az elõírásoknak megfelelõvé a jelenleg kiírt képzés két
éves költsége 130.000 Ft/félév és a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnõttképzési
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Kar tervezi indítani Hajdúböszörményben. Kéri, hogy a végzettség megszerzéséhez szükséges
képzési költséghez szíveskedjenek hozzájárulni tanulmányi szerzõdés keretében megfelelõ
hosszú távú lehetõséget biztosítani számára.

Nagy Károlyné képviselõ: Mennyi a tandíj?

Vig Szilárd polgármester: 130.000 Ft/félév és 4 félévrõl lenne szó.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Maximum 50 % támogatás adható.

Nagy Károlyné képviselõ: Õ is annyit javasol.

Nagy Csaba képviselõ: Javasolja a tanulmányi szerzõdés megkötését. Ha ezt bevállalják,
akkor 5 évig köteles ezt a tevékenységet vállalni.

Fehér Károlyné alpolgármester: 5 évig köteles a tevékenységet vállalni, amennyiben nem
vállalja, köteles megfizetni a támogatás összegét.

Vig Szilárd polgármester: Reálisnak tartja a kérelmezõ tandíjának 50 %-os támogatottságát
valamint, hogy vállalja, hogy 5 évig a településen marad. A képviselõ-testület tagjai
egyetértenek azzal, hogy a félévenkénti tanulmányi költség 50 %-át önkormányzatuk
biztosítsa. Tanulmányi szerzõdésben rögzítsék azt a kitételt, hogy 5 évig a településükön a
családsegítõi feladatokat köteles ellátni, szolgálat keretében dolgozni. Amennyiben 5 éven
belül megszünteti a munkaviszonyát, köteles az önkormányzat által biztosított képzési díjat
visszautalni az önkormányzat számlájára.

Nagy Károlyné képviselõ: Olyan elõfordulhat, hogy egy új jogszabály teljesen más irányba
tereli az önkormányzatot, például körzetközpontok jönnek létre.

Nagy Csaba képviselõ: Az nem a kérelmezõ hibájából történik.

Nagy Károlyné képviselõ: Ez esetben nem kell visszafizetnie az önkormányzat által biztosított
támogatást.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben önhibája miatt vagy neki felróhatóan szûnik meg a
munkaviszonya ez esetben, kell visszafizetni a képzési díjat.

Nagy Károlyné képviselõ: Mibõl fedezik ezt az összeget?

Vig Szilárd polgármester: A pénzmaradvány terhére.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A pénzügy most számolja, hogy a pénzmaradvány terhére mennyi
összeget tudnak erre elkülöníteni. A jelentkezési határidõ közeleg a kérelmezõ számára emiatt
is hozták be rendkívüli ülésre az ügyét.

Nagy Károlyné képviselõ: Erre az évre 65.000 Ft-ot jelent, ha szeptemberben indul a képzés.
Jövõre az új költségvetésbe be kell tervezniük a képzés díját.

Vig Szilárd polgármester: : Van-e még a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?
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Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

81/2016. (V. 13.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Panyik Angéla
családsegítõ részére a felsõfokú szakmai képesítés megszerzésének
költségeihez támogatást nyújt.

A támogatás a tanulmányok végzésével kapcsolatos költségek 50 %-át
elérõ, de azt meg nem haladó mértékû.

A támogatás összegét, annak folyósítása módját és az egyéb feltételeket
Konyár Község Önkormányzata és Panyik Angéla között létrejövõ
tanulmányi szerzõdés tartalmazza.

A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen döntésrõl
Panyik Angélát tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. Egyebek

Vig Szilárd polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs elõterjeszteni valója. Van-e
a képviselõ-testület tagjainak elõterjesztése a különfélékben?

Nagy Károlyné képviselõ: Valamikor a karbantartási munkák elvégzése érdekében az
intézményeiket körbejárták. A temetõbe a ravatalozó egyik szárnyánál a lemez teljesen
elrozsdásodott. Vannak a közmunkaprogramban festõk is, akik megnézhetnék. Amennyiben
meg lehet menteni, nem kell új burkolatra költeniük. A raktárnál a csatorna hiányzik. Nem
nagy összegbe kerülne ezen problémák javítása. Ugyanígy végig kellene járni az
önkormányzat tulajdonában álló épületeket. Az óvodában nyáron végeznek karbantartási
munkálatokat. Május-június hónapban mentek végig ezen intézményeken.

Vig Szilárd polgármester: Ezen feladatokat kiadja a karbantartóknak.

Nagy Csaba képviselõ: A múltkor jelezte, hogy a közterületeken lévõ szobrokat le kellene
festeni.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Azt is ennek a terhére végzik el.

Nagy Csaba képviselõ: A temetõ nagykapuját is le kellene festeni. Nem nagy tételekrõl van
szó.

Nagy Károlyné képviselõ: Kapacitásuk is van rá. Ácsné aki a Szabadság utcán lakik kérelmet
nyújtott be. Valamikor volt ott közkifolyó, azt most megszüntették.
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Vig Szilárd polgármester: Mondta a kérelmezõnek, hogy írásban nyújtsa be kérelmét.

Nagy Károlyné képviselõ: A kérelmezõnél van egy zúg, ami le volt zárva.

Vig Szilárd polgármester: Most nincs lezárva. Milyen okból kifolyólag zárják le?

Nagy Károlyné képviselõ: Valakinek kaszálnia kellene.

Vig Szilárd polgármester: A szóban forgó terület közterület.

Nagy Csaba képviselõ: Reggel volt piacon és egy árus jelezte neki, hogy olyan helyen állnak
ahol sár van. Nem lehetne-e feltöltést csinálni ott? A bekerített részen odafolyik az esõvíz.
Sóderrel vagy törmelékkel fel lehetne tölteni.

Vig Szilárd polgármester: Nem tudja a piac melyik részén van sár.

Nagy Csaba képviselõ: Nem a piac bolt felõli oldala, hanem a piac másik oldaláról van szó,
mivel az a rész magasabban van.

Vig Szilárd polgármester: Megnézik, hogy mirõl van szó.

Amennyiben nincs több elõterjeszteni való, megköszöni a képviselõ-testület tagjainak
valamint a meghívott vendégek közremûködését, és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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