JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 21-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
96/2013. (VIII.21.)
97/2013. (VIII.21.)
98/2013. (VIII.21.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Szociális és gyermekjóléti társulás megszüntetése
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő testületének 2013. augusztus 21-én a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt ülésről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Csontos András
Kassa László
Tari István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Szociális és Gyermekvédelmi Feladatellátó Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program
3./ Szociális és gyámügyi segély iránti kérelmek
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívón kiküldött napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a javasolt napirendet
egyhangúlag elfogadta.
Mindenki megkapta az előterjesztést, van-e hozzászólás?
Csontos András képviselő: Annak idején úgy jártunk jól, ha társultunk, most hogy van ez a
dolog? Mitől járunk most így jobban? Mi a számítások alapja, a lakosság száma?
Kerek Oszkár polgármester: Akkor másképp számolták a normatívákat, most fordult a
kocka, így előnyösebb anyagilag számunkra, kb. 2 M Ft-tal.
Tari István képviselő: Az előterjesztésben úgy láttam, hogy három település benne maradt a
társulásban, mi lehet az oka?
Csontos András képviselő: Ha nekik megéri, nekünk miért nem?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Van, amikor a lakosság számát veszik figyelembe. A
2000 főnél kevesebb lakosú településeken valószínűleg másképpen számolnak, nekik ezért éri
meg jobban társulásban maradni. 2 000 Fő fölött egy másik képlet van, számunkra ezért lehet
előnytelenebb társulásban működtetni a feladatot.
Tari István képviselő: Hogyan alakul a létszám a HECS-ben?
Kassa László képviselő: Én is azt szeretném megkérdezni, hogy a változás érinti-e a
dolgozói létszámot, illetve lesz-e elküldés?
2

Kerek Oszkár polgármester: A Kormányhivatal júliustól adta meg az engedélyt, bár
előnyösebb lett volna, ha már januártól így működhettünk volna. Dolgozói létszámot nem
érint a változás, mert a munkaideje nagy részében eddig is itt dolgozott a családgondozó
kolléganő, időnként kellett csak más településre mennie.
Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2013. (VIII.21.) KT határozat

Tárgy: Szociális és gyermekjóléti társulás megszüntetése
Hort község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lőrinci város gesztorságával szociális
és gyermekjóléti feladatok ellátására létrejött társulást megszüntető megállapodást jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot Lőrinci Város Önkormányzata részére küldje meg.
Határidő: 3 napon belül
Felelős: jegyző
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Helyi Esélyegyenlőségi Program

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jogszabály írja elő, hogy július 1. után csak olyan
önkormányzat indulhat EU-s pályázaton, mely rendelkezik ezzel a programmal. Vastagné
Gyurcsó Mária kolléganővel továbbképzésen vettünk részt, a programot felterjesztettük, és
központilag elfogadták.
Csontos András képviselő: A 31. oldalon a jövőképünkről van szó. Az hittem, hogy egy
részletes jövőkép kialakul ebből, de inkább csak sablonszerűen készült, ezzel nem az
önkormányzat munkáját minősíti.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kellett konkrétumokat is beírni, de csak olyat célszerű
beírni, amelynek megvalósítása ellenőrizhető.
Csontos András képviselő: Nem akarom minősíteni, hogy a közmunkások milyen munkát
végeznek. Felmerül a kérdés, hogy megéri-e fizetni őket? Nagyon sok munkát el tudnának
végezni, de látszódik, hogy állnak a munkához. Statisztikát gyártunk, nincs mögötte tényleges
munkavégzés. A patak meder takarításánál is inkább elbújtak, minthogy dolgoztak volna.
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Kerek Oszkár polgármester: Vannak kivételes esetek, akik rövid ideig kényszerülnek
közmunkát végezni, de utána általában el tudnak helyezkedni. A többi egyszerűen nem képes
munkavégzésre, viszont szociális okból foglalkoztatnunk kell, mert egyébként semmilyen
ellátást nem kaphatnak.
Csontos András képviselő: Másképpen kellene velük foglalkozni országosan. Jó lenne ezt
tolmácsolni felsőbb szintre. A statisztika csak leírva mutat jól, de a valóságban nincs értelme.
Egyébként, ha mindenki ilyen sablon esélyegyenlőségi tervet dolgoz ki, a gyakorlatban semmi
értelme nincs.
Kerek Oszkár polgármester: A munkaügyi központtal vannak vitáink, mert mi csak olyan
embereket szeretnénk felvenni, akik dolgoznak, viszont a létszámot állandóan forgatni kell,
hogy több ember kapjon munkalehetőséget.
Szavazásra bocsátja az Esélyegyenlőségi Program elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

97/2013. (VIII.21.) KT határozat
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program
Hort község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hort község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: A nyílt ülést bezárja, a Képviselő-testület zárt ülés keretében
folytatja munkáját.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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