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Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, Kovács Margit pénzügyi előadó
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Maruszki Gábor Váci Járási Hivatal vezetője,
Virág József CSRNÖ elnöke, Osikóczki Csabáné óvodavezető
Meghívott : Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási
Központ intézményvezetője

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 órakor megnyitja a képviselő-testületi ülést és
köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülés
határozatképes.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti a mai ülés napirendjét, amely az alábbi:
Napirend előtt: Kendrovszki József önkormányzati képviselő eskütétele és az esküokmány
aláírása
Napirendek:
1.) Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módjáról,
szervezeti kereteiről való döntés meghozatalára
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2.) Egyebek
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A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2015. november 16.-i rendkívüli nyílt ülése
kezdetén, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet 7 igen szavazat,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadta Csörög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
Napirend előtt:
Kendrovszki József önkormányzati képviselő eskütétele és az esküokmány aláírása
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
képviselőt az eskütételre.

felkérte

Kendrovszki József

önkormányzati

Előolvasta az eskü szövetét:
„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Csörög település fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”
(Az eskütevő meggyőződése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”

A jelenlévő Kendrovszki József letette az esküt és aláírta az esküokmányt.
Az esküokmány a jegyzőkönyvhöz került csatolásra.

1. Napirend

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módjáról,
szervezeti kereteiről való döntés meghozatalára
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az egyes
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvény módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényt (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) A módosítás értelmében a családsegítés és
a gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető.
Az Szt. az alábbiak szerint rendelkezik:136.§ (9) A települési önkormányzat 2015. október
31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A
települési önkormányzat 2015. november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő
biztosítása módjáról.
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A 2016. január 1-től hatályos szabályozás az alábbi lesz:
86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani
a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal
székhelye a településen van,
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,
e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a fent megjelölt jogszabályhely alapján az alábbi
intézkedéseket tettük: áttekintettük a Veresegyház Kistréség Esély Szociális Alapellátási
Központ 2014. évi, valamint a 2015. január 1. - október 31. időszakra vonatkozó beszámolóit,
áttekintettük továbbá a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete közötti megállapodást, és az ehhez
kapcsolódó képviselő-testületi döntéseket, információt szereztünk más települési
önkormányzatok feladatellátásának módjáról, költségeiről, áttekintettük a Veresegyház
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ intézményvezetője 2015. november 10-én kelt
2015. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolóját, és tárgyalást folytatunk a Váci
Polgármesteri Hivatal illetékeseivel.
Fent hivatkozott egyeztetés
Önkormányzatának:

az

alábbi

lehetőségeket

kínálja

Csörög

Község

Vác Város Önkormányzat a Váci Családi és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretein
belül tudná elláttatni 2016. január 1-jétől a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat,
napi 8 óra biztosításával, a központi költségvetési normatíva keret terhére, ezen felül pénzügyi
többlettámogatást nem igényelnek.
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csörög Község Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése függvényében dönt Csörög község kötelező településszintű
család- és gyermekjóléti szolgáltatásának ellátásáról.
A képviselő-testületnek két alternatíva közül kell választania:
1. Marad a kistérségi ellátásnál, vagy
2. a Váci Önkormányzattal köt ellátási szerződést.
Kérem, hogy fent megjelöltek alapul vételével alakítsák ki álláspontjukat.
Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
intézményvezetője elmondja, hogy a társulás továbbra is elláthatja a családsegítő és
gyermekjóléti feladatokat. A pénzügyi finanszírozás nem lesz kevesebb, ha a családsegítést és
gyermekjóléti szolgáltatást nem látják el. A szociális étkeztetés nagyon sokba kerül.
Grancsa Péter képviselő kérdése, hogy hány fő csörögi gyerek volt a táborban nyáron?
Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
intézményvezetője elmondja, tudomása szerint 14 fő. 2014.-ben senki, ebben az évben 14
gyerek vett részt Csörögből.
Kendrovszki József képviselő elmondja, hogy az előterjesztés szerint – a finanszírozási
megállapodás alapján – több jogcímen kell fizetnünk az Esély Gondozási Központnak
(1.750.e.Ft., 2 millió forint, és a szociális étkeztetés költsége ).
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Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
intézményvezetője elmondja, hogy a normatíván kívül településarányosan is hozzá kell járulni
a költségekhez. A 2 millióról szóló képviselő-testületi döntés nem érvényes, mert a pontos
összeg 1750.e. Ft.
A szociális étkezés térítési díját – évek óta – a képviselő-testület által elfogadott táblázat
határozza meg.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester hiányolja azt a tájékoztatást, aminek alapján látni
lehetne az ellátottak számának alakulását, és az ezzel járó kiadásokat is.
Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
intézményvezetője elmondja, hogy beszámolójukat elküldték, és azt a képviselő-testület el is
fogadta.
Kendrovszki József képviselő a jövő évi költségvetéshez mikor kap adatokat az
önkormányzat?
Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
intézményvezetője elmondja, hogy 2016 januárjában tud adatokat szolgáltatni.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester hiányolja, hogy nincs ellátási szerződés az
intézménnyel. Az önkormányzat mint finanszírozó nincs tisztában azzal, hogy milyen
döntések születnek. Kiemeli, hogy pl. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról nincs
semmiféle tudomása, csörögi lakostól tudta meg, hogy van ilyen ellátott Csörögben.
Vannak olyan dolgok, amelyek nem is szerepelnek a megállapodásban. Indokolt lenne a
szociális étkeztetés felülvizsgálata is.
Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
intézményvezetője elmondja, hogy ellátási szerződés azért nincs, mert a társulási
megállapodás tartalmazza a szükséges adatokat, és ehhez jön az intézmény szakmai
programja. Ezen információk teljes körűen lefedik az ellátási szerződést.
2014-ben a korábbi képviselő-testület döntött úgy, hogy minden szolgáltatást kér Csörög.
Ennek alapján a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását biztosítják.
A fentieken túlmenően jelezte, hogy a szociális étkezés kiterjesztésének jelentős
költségvonzata lesz.
Kovács Margit pénzügyi előadó rossz gyakorlat tartja, hogy a Csörögi Polgármesteri
Hivatalba több hónapos késéssel érkeznek be a szociális étkeztetés számlái.
Nagyné Gódor Csilla Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
intézményvezetője elmondja, hogy sajnos erről nem tehetnek, mivel a Veresegyházi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya küldi ki a számlát késedelemmel.
Kovács Margit pénzügyi előadó elmondja, hogy az intézmény kiszámlázta a szociális
étkeztetés kiszállításának költségeit is, holott azt közmunkások segítségével oldották meg.
Szerinte az intézménynek erre fel kellett volna a figyelmet hívnia. Szerinte 2014. évben a
kiszámlázott tételekre a hivatal nem nyújtott be számlát az intézménynél.
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Dr. Bonyhády Elemér képviselő elmondja, hogy most hallja először a szociális étkezés
számának megnövekedését.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja. hogy amikor a szociális rendeletet módosította a
képviselő-testület, akkor – többek között - a szociális étkezés térítési díj táblázat
felülvizsgálata is e miatt történt.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő hangsúlyozza, hogy most hallja először ezt a problémát.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Szociális Bizottság is
megtárgyalta.
Grancsa Péter képviselő elmondja, hogy valóban elhangzott, hogy nőtt a szolgáltatást
igénybe vevők szám, de a konkrét pénzügyi adatról nem tudott.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az írásban kiküldött határozati javaslathoz
képest módosulás van. az alábbiak szerint, kéri, hogy a képviselők ennek alapul vételével
döntsenek.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatait:
Szavazatarányok:
1 igen, 6 nem , 0 tartózkodás
287/2015.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el azt, hogy
továbbra is a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (2112
Veresegyház, Fő út 35.) Esély Szociális Alapellátási Központjával (2113 Erdőkertes, Fő
út 51.) kívánja ellátni a kötelező településszintű család- és gyermekjóléti szolgáltatást.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. nov.30.

Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem , 0 tartózkodás
288/2015.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy tájékoztassa az intézmény vezetőjét, hogy a szociális étkeztetést kizárólag az
intézmény dolgozóival oldja meg a fennálló megállapodás alapul vételével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. nov.17.
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Szavazatarányok:
6 igen,1 nem , 0 tartózkodás
289/2015.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1.
napjától - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezései alapján – a Váci Családi és Gyermekjóléti Központ (Vác, Deákvár fasor.
2.) szervezeti keretein belül kívánja ellátni a kötelező településszintű család- és
gyermekjóléti szolgáltatást. Felkéri a polgármestert, hogy erről tájékoztassa Vác Város
Önkormányzat Polgármesterét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. nov.17.

Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem , 0 tartózkodás
290/2015.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1től - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezései alapján – nem veszi igénybe a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása által fenntartott Esély Szociális Alapellátási Központ családsegítési
és gyermekjóléti szolgáltatásait. Felkéri a polgármestert, hogy erről tájékoztassa
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökét, és
kezdeményezze a 2015. január 1-jén kötött finanszírozási tárgyú Megállapodás ez
irányú módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. nov.30.

Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem , 0 tartózkodás
291/2015.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
kezdeményezzen tárgyalást Vác Város Önkormányzatával a települési önkormányzat
által kötelezően biztosítandó étkeztetés és házi segítségnyújtás általuk történő
ellátásának lehetőségéről.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem , 0 tartózkodás
292/2015.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás módosítás és az ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

2. Napirend
Egyebek
Dr. Bonyhády Elemér képviselő elmondja, hogy a gyerekeket szállító busszal mindig
történik valami komoly probléma. Vagy a gumi esik le róla, vagy a sorompónak megy neki.
Valami intézkedés kellene , hogy ezek ne fordulhassak elő.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester: megköszöni a Képviselő-testület munkáját. A nyílt
ülést berekeszti.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület
2015.november 16.-i nyílt, rendkívüli ülését 20
óra 18 perckor bezárta.

k.m.f.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester

8

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző
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