Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
5-A/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31-én a Mérges
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Veilandics Eszter

körjegyző

Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 3 képviselőből 3
fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést megnyitotta és javaslatot tett
az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
Beszámoló Mérges Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: családgondozó, polgármester
2./Napirendi pont
Falunap programjának megbeszélése
Előadó: polgármester
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Beszámoló Mérges Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: családgondozó, polgármester
Balázs Vince polgármester: Szabóné Kovács Alice a téti intézmény munkatársa családgondozó,
elkészítette tavalyi évről a beszámolóját a gyermekvédelmi munkáról. Kérném, körjegyzőnőnket
tájékoztassa a testületet.
Veilandics Eszter körjegyző: Mérges lakosságszáma 2010. évben 89 fő, ebből 18 év alatti
korosztály 11 fő.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesült senki.
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Beiskolázási segélyben 11 fő részesült, 55 ezer Ft –ot jelentett ez kiadásként az önkormányzatnak.
Kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag a
következő határozatot alkotja:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011 /V.31./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatás alapján jóváhagyja a 2010.
évről szóló gyermekvédelmi beszámolót.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
2./Napirendi pont
Falunap programjának megbeszélése
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester: Július 16 szombaton lesz a falunap. A költségvetésbe 300.000 Ft ot
terveztünk be, de mivel a pályázatunkhoz önerő is kell, nem szabad nagyon költekezni.
Javaslom, hogy a feléből próbáljuk meg kihozni.
Programtervezet
10 órától főzés
12 órától ebéd
13 órától Hegedűs Oszkár és énekkara jelentkezett egy kis műsorral
14 órától kugli verseny
16 tánc a rábaszentmiklósi táncosok
18 órától tombola
Tombola költség: 35 ezer (I.díj15 e, II.díj 10 e, III.díj 5 e + 5 e egyebek)
Az étel ital költségei 45 ezer Ft.
A gyerekeknek az ugrálóvár 25 ezer Ft.
A fennmaradt összegből pedig az esti bálra hívunk meg zenekart.
A testület határozat nélkül egyetértett.
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Többcélú kistérségi tárulási megállapodás módosítása
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011 /V.31./ H a t á r o z a t a
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Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a téti kistérség tárulási
megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:
-

A társulási megállapodás kiegészül 2.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szociális alapellátási feladat keretén belül a Társulás a családsegítés, a támogató szolgáltatás, a
közösségi ellátások, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a házi segítségnyújtás, illetve a
gyermekek napközbeni ellátása feladatok ellátását vállalja.
A Társulás
-

a családsegítés, a házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, az időskorúak nappali
intézményi ellátása, illetve a gyermekek napközbeni ellátása feladatokról a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
útján,

-

a támogató szolgáltatás feladatairól a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján,

a 2. számú mellékletben megjelölt önkormányzatokra vonatkozóan gondoskodik.
Az alapítói jogokat, valamint az intézmény vezetőjének kinevezési jogát a tanács, míg az egyéb
munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.
Az intézményi térítési díjak évente, a Társulási Tanács határozatában kerülnek meghatározásra.
Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően jelen megállapodás 4. sz. melléklete szerint kijelöli azon önkormányzatokat, amelyek a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló szabályokra rendeletet alkotnak.
A társult önkormányzatok továbbra is jogosultak önkormányzati rendeletükben a személyi térítési
díjakhoz a jogszabályon felül további kedvezményeket biztosítani, azonban ennek fedezetét kötelesek
ezen megállapodás alapján a Társulásnak megtéríteni.
-

A társulási megállapodás 3.5.2. pontja kiegészül g) ponttal:
g)

Valamely közszolgáltatás közös ellátásából történő kilépés esetén legalább 6 hónappal
előbb, képviselő-testületi határozattal alátámasztva tájékoztatni a Társulási Tanácsot.

-

A társulás szervei Pénzügyi bizottságok helyett Bizottságok az 5.2. és az 5.2.3. pontban.

-

A társulási megállapodás kiegészül 5.2.3.4. ponttal miszerint:

A társulási tanács tagjai sorából Közbeszerzési Bíráló-, Közoktatási- Humán-, illetve Fejlesztési
bizottságot választ. A bizottságok működésének részletes feladatait a Társulás mindenkor hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
-

A társulási megállapodás kiegészül 5.2.4.4. pontja hatályát veszti.

-

A társulási megállapodás 9.1.5. pontja kiegészül 4 számú melléklettel:

Az egyes közszolgáltatások esetében rendeletalkotásra kijelölt önkormányzatok
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A Szakmai Munkaszervezet – kistérség önkormányzatai által igényelhető- pályázati szolgáltató
tevékenység feltételrendszere
Lásd előterjesztés
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011 /V.31./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Téti kistérség pályázati
szolgáltató tevékenység feltételrendszerét és ennek keretében kívánja pályázatait benyújtani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
GYŐR-SZOL ügyek
Balázs Vince polgármester: Továbbra sem rendeződött a GYŐR-SZOL Zrt. és az önkormányzatok
ügye.
A cég megküldte a projekt finanszírozásának részletezését, határozati javaslatot.
Az 1.6 Mrd Ft hitel szerződéséből az önkormányzatok fizetendő kötelezettségét, részletezve az
alapító okiratban szereplő önrész, az alapító okirat feletti önrész összegeit.
Nem változott az új hulladékgazdálkodási projekt önrész visszafizetésének módozatairól:
- egy összegben visszafizeti az önkormányzat
- ráterheli a lakosságra
- részletfizetés
Esetünkben a tényleges önrész a GYŐR-SZOL Zrt. szerint 914.963 Ft (alapító okiratban szereplő:
421.026 Ft, alapító okiraton felüli összeg: 493.937 Ft). Ezen összegre jön még a kamat is, így jön ki
a korábban is kimutatott 1.321.690 forintról.
A testülettől június 30-ig várják a döntést, május 30-ig kérik a település állásfoglalását.
Továbbra is javaslom, hogy amíg nincs konkrét a települések közötti állásfoglalás, addig ne
nyilatkozzunk semmit.
Megyei fenntartású intézmények átszervezéséről állásfoglalás
Balázs Vince polgármester: Felkérem körjegyzőnket tájékoztassa a testületet az átszervezésekről.
Veilandics Eszter körjegyző: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése két-két
hasonló profilú intézmény feladatellátásának összevonását és egy szervezetben való ellátását tervezi
költséghatékonyság érdekében.
A következő intézményekről van szó:
közoktatás területén:
1) Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet és a Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ
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szocilis gondoskodás területén:
2) Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon és az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs
Intézménye
3) Idősek Otthona és Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona
gyermekvédelem területén:
4) Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja és
Doborjáni Ferenc Nevelési – Oktatási Központ
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011 /V.31./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 10.§ alapján
hozzájárulását adja a következő intézmények egyesítéséhez:
- közoktatás területén:
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet és a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
- szocilis gondoskodás területén:
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon és az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye
Idősek Otthona és Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona
- gyermekvédelem területén:
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja és Doborjáni Ferenc
Nevelési – Oktatási Központ
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 22.
A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági ügy
kerül elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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