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Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. november 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2016. november 9-én megtartott rendkívüli üléséről.
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Nagy Attila
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Válintné Juhász Friderika
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Tanácskozási joggal: Dr. Sárvári Eszter
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Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász
Friderika képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A
Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Csemer Csaba képviselő igazoltan volt távol.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni nem
kívánta, azt elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ további fenntartásához határozathozatal
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
2./ Köztemetéssel kapcsolatos döntés, határozathozatal
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1.napirendi pont
Bátonyterenye
Kistérségi
határozathozatal

Szociális

Központ

további

fenntartásához

Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 2016. november 8-án kistérségi
értekezleten volt. Elmondta, hogy a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásában résztvevő önkormányzatoknak 2015. novemberében kellett dönteniük arról,
hogy 2016. január 1. napjától kezdődően a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat
működtetésére milyen módon kívánják ellátni. Bátonyterenye, Mátraverebély,
Mátramindszent, Nemti, Dorogháza és Szuha önkormányzatai úgy döntöttek, hogy e
feladataikat a Társulás által fenntartott Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ útján
kívánják ellátni. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2016. évi LXVII. törvény 50. §-a 2017. január hó 1. napjától módosítja, illetve kiegészíti a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 40/A. § (3) bekezdését. A módosítás értelmében a gyermekjóléti
központ kizárólag a Gyvt. 94. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat fenntartásában
működhet 2017. január hó 1. napjától. E rendelkezés szerint a jövő évtől kezdődően a
Bátonyterenye Városi Önkormányzata - mint fenntartó - köteles Bátonyterenye város
tekintetében a gyermekjóléti szolgálat, valamint gyermekjóléti központot működtetni a
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Bátonyterenyei Járás ellátási területére kiterjedően. 2017. évre vonatkozó állami támogatást
ebben az évben már a Bátonyterenye Városi Önkormányzatának – mint
intézményfenntartónak – kell megigényelnie. Mindezen jogszabályi változások értelmében
Bátonyterenye Város Önkormányzatának egy önálló személyiséggel rendelkező
költségvetései szervet kell létrehoznia, ami ellátja a gyermekjóléti központ és Bátonyterenye
vonatkozásában a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét. Ezzel egyidejűleg Társulás által
fenntartott Kistérségi Szociális Központ feladatkörét is módosítani kell. Bátonyterenye Város
Önkormányzata szerint a legcélravezetőbb az lenne, ha a központ tevékenységét nem
szednénk szét fő elemeire (szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat) hanem az
fenntartóváltással, átkerülne Bátonyterenye Város Önkormányzata fenntartásába. Ennek több
oka is van.
a) A szociális és gyermekjóléti feladatok szakmailag szoros kapcsolatban vannak, mely
feladatok ellátása jelenleg is jó szakmai színvonalon történik.
b) Annak, hogy az újonnan megalapított intézmény 2017. január 1-ével működési
engedéllyel rendelkezzen, a fenntartóváltás tűnik a legegyszerűbb megoldásnak.
E javaslat elfogadása esetén a járásszékhelyen kívüli települési önkormányzatoknak is
dönteniük kell arról, hogy 2017. január 1-től a hogyan kívánják ellátni a szociális
alapszolgáltatásokkal, valamint a gyermekjóléti szolgálat működtetésével kapcsolatos
feladataikat.
Amennyiben elfogadják Bátonyterenye elképzelését, ami a Központ fenntartóváltással történő
átvételére vonatkozik, úgy a mellékelt határozati javaslatot kell elfogadniuk egységesen.
Ebben az esetben minden tagönkormányzatnak az új fenntartóval Bátonyterenye Város
Önkormányzatával kötendő feladatellátási megállapodásban kell meghatároznia azt, hogy a
Központ szolgáltatásai közül milyen szolgáltatást vesz igénybe.
Ezzel egyidejűleg a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása további
működése is át kell gondolni. A fent javasolt döntéssel a Társulás intézményfenntartó szerepe
megszűnne, ám a korábban, pályázati források elnyerése érdekében vállalt kötelezettségek
teljesítése, valamint az újonnan benyújtott „Integrált térségi gyermekprogramok” című
pályázat sikeressége érdekében Társulás fenntartására továbbra is szükség van. Ez
természetesen a Társulási Megállapodás módosítását is magával hozza.
Nagy Attila polgármester: Kérte a testület jóváhagyó határozatát a Bátonyterenye Kistérségi
Szociális Központ fenntartásának átadás-átvételéről és a kapcsolódó döntések meghozataláról.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
56/2016. (XI.09.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ
fenntartásának átadás-átvételéről és a kapcsolódó döntések
meghozataláról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Bátonyterenye Kistérségi
Szociális Központ (a továbbiakban: Intézmény) meglévő feladat2

ellátási körének változatlanul hagyásával 2017. január 1. napjával
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (a
továbbiakban: Társulás) fenntartásából Bátonyterenye Város
Önkormányzata) a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásába
kerüljön átadásra. Felkéri a polgármestert, hogy döntését a Társulási
Tanács ülésén képviselje.
2. A Képviselő-testület egyetért a Társulás Társulási Megállapodásának az
Intézmény átadásával kapcsolatos módosításával, a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt, 2017. január 1. napjától hatályos
Társulási Megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
3. A Képviselő-testület 2017. január 1. napjától továbbra is igénybe
kívánja venni az Intézmény által biztosított szociális alap-, továbbá
család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat, melyre nézve –
gyermekjóléti szolgálat esetén a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti Mátraverebély Község Önkormányzat útján ellátási szerződést köt a fenntartó Bátonyterenye Város
Önkormányzatával.
4. A Képviselő-testület a feladat-ellátás folyamatossága és biztonsága
érdekében egyetért azzal, hogy a Társulás tulajdonában lévő, feladatellátást szolgáló eszközök, berendezések és egyéb ingóságok
térítésmentesen az átvevő Önkormányzat részére kerüljenek átadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nagy Attila polgármester: Kérte a testület jóváhagyó határozatát a Bátonyterenye
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 7. számú módosítására.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
57/2016. (XI.09.) KT határozata
Mátraverebély Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 7. számú módosításának jóváhagyására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
I.
A Képviselő-testület Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 2017. január 1.
napjától történő módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) I. fejezet
(Általános Rendelkezések) 12. pontja törlésre kerül.
3

2. A Megállapodás II. fejezet (A társulás célja, feladata, szolgáltatásai)
2. pont 2,3,4 francia bekezdései törlésre kerülnek.
3. A Megállapodás III/B. (Szociális feladatok) valamint III/C. (Család
és gyermekjóléti feladatok) fejezetek hatályukat vesztik.
4. A Megállapodás IV. fejezet 1./D (A társulás gazdálkodási és
munkaszervezeti feladatainak ellátása) 1. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés kerül:
1. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szervezet neve:
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Pénzügyi
Szervezete (a továbbiakban: Gazdasági Szervezet). A Gazdasági
Szervezet feladatai különösen: a pénzügyi gazdálkodással
kapcsolatos feladatok, pályázatok előkészítése, végrehajtásának
ellenőrzése, munkaügyi feladatok.
2.

A Megállapodás 3. 4. melléklete törlésre kerül.
II.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás I. pont szerinti
módosításokkal, 2017. január 1. napjától hatályos egységes
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és megbízza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.napirendi pont
Köztemetéssel kapcsolatos döntés, határozathozatal
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Homoki István helyi lakos elhunyt,
és nincs hozzátartozója, aki a temetést intézné. Köztemetést kell elrendelni. A hagyatéki
eljárás során, az Önkormányzat hagyatéki hitelezői igényt fog bejelenti, hogy a köztemetés
összege visszakerüljön az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát jövő évben módosítani kell, mert a köztemetés hatásköre, jelenleg a Képviselőtestülethez tartozik.
Kérte a testület jóváhagyó határozatát, arra vonatkozóan, hogy 2016. évben hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a köztemetéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
58/2016. (XI.09.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Attila polgármestert, hogy a köztemetéssel
kapcsolatos ügyekben 2016. december 31-ig önállóan eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Sárvári Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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