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JEGYZ6KONYV
Kdsziilt: Gar6b Kozsdg onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2015. okt6ber
20. napj6n a
Faluhiizban ( Gar6b, Petofi rit 5. ) megtartott rendkivtili tilds6rol.
Jelen vannak:

Koviics Zolthn

polgSrmester,

Nagy Antaln6

alpolgiirmester
k6pvisel6

Szegi Szabolcs

Tanilcskoz6si joggal r6szt vesz: Nagynd KaszalaKatarin

Kitti aljegyzo

Kov6cs ZoltSn polg6rmester koszontotte a jelenl6v5ket. Meg5llapitotta, hogy a kdpviselok koziil
mindenkijelen van, a testtilet hatirozatkepes. Ismeftette, hogy az Onkormi{nyzathathlyos SZMSZ-.
szerint halaszt6st nem triro esetben a polg6rmester a kdpviselo-testtilei iil6sdt rovid irton is
osszehfvhatja' Ebben az esetben b6rmilyen 6rtesit6si m6d igdnybe veheto. Ez6rt nem keriilt sor ebben
az esetben meghiv6 kikilld6s6re, hanem telefonon lett osszehiwa a testtilet.

Napirend

a Berceli ,, Belso-Cserh6t Gyermekj6ldti 6s Csal6dsegit6 T5rsuliis "-b6l val6 kil6p6sre
loterj esd6 : Nagyn 6 Kaszala Katalin K i tti alj e gyzo

Javaslat
E

Naglzn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6 elmondta: 2016. januhr 1. napjr{tol jogszabftly alapj6n
megv6ltozik a csal6dsegit6s 6s gyermekj6ldti szolg5latok mrikod6sdnek rendje. CsalSdsegft6s
vonatkoz6s6ban csak gyermekj6l6ti szolg6ltat5ssal integr|ltan - egy szervezeti 6s egy szakmai
egysdgben - miiktjdhet. Telepiil6si szinten gyermek 6s csal6dsegito szolgiilat keretdben. Ennek alapjin
a gyermek 6s csal6dsegito szolgllat kotelezo cinkorm6nyzati feladatk6nt jon l6tre. M6dosul a feladat
ell6t6si ktitelezetts6g szabillya. A csaliidsegit6s biztosft5sa m6r nem lakoss6gszhmhoz kotott, hanem
minden esetben biztositani kell az dnkormiinyzatnak. A telepiil6si onkorm6nyzatok feladatkor6ben
marad a lak6hely szint[i minimumszolg6ltatSsok, 6ltal6nos segito feladatok biztosit6sa. Kcizos
Onkormiinyzati telepiil6sek eset6ben a kozcis hivatal sz6khelye szerinti teleptil6s biaositja a
szolg6ltat6st a koztis hivatalhoz tartoz6 valamennyi telepiil6sen. M6traszolos k6pviselo-testiiletet olyan
dcintds hozott, hogy tov6bbra is a m5r megldvo Csalidsegito Szolgrllat ritjrin kiv5nja ell6tni a feladatot.
A kozos onkorm6nyzati hivatalhoz taroz6 onkorm6nyzatok polg6rmesterei egyeztettek egym6ssal, 6s
olyan Sll6spontrajutottak, hogy 2016. januhr 1-tol e feladatot a sz6khelltelepiil6s -Mifiraszolos- l6tja
el. Eddig Bokor, Cserh6tszentiv6n, Felsotold, Gar5b 6s Kutas6 telepiil6sek vonatkoz6sSban a Berceli
,,Belso-Cserh6t " Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegito t6rsul6s l6tta el.
Az onkorm{,nyzatoknak 2015. okt6ber 31-ig feliil kell vizsg5lniuk a feladat ell6t6sra kotott
meg6llapod6sukat, meg kell hozniuk a dont6st, ebben az esetben, hogy 2015. december 31. napj6val
kil6pnek a Berceli ,,Belso-Cserh6t" Gyermekj6ldti 6s Csal5dsegito T5rsul5sb6l. Az onkorm5nyzatok
nem fizettek, vagy csak minim6lis osszeggel j6rultak hozzir a Berceli T6rsulSs mtikod6sdhez, ugyanigy
M6trasz6los sem fog hozzil|rulitst k6rni a mrikdddshez. A csaliidsegit6 6ltal leadott 6ves jelent6sb6l
kitrinik, hogy nem sok feladat volt.
Kov6cs Zolt6n polg6rmester megkoszonte az aljegyz6 asszony el6terjesa6s6t, k6rte a k6pvisel6k
6 szrevdte I e i t, ho zz6sz6l6s ait.

A k6pviselo-testiilet reszerol 6szrev6tel, hozzilszol|s nem hangzott el.
A k6pviselS-testiilet

-

egyhangirlag - 3 igenszavazattal az alSbbi hat|rozatothozta:
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19/2015.(X.20.) szdmri hat6rozata

Tfrsul6sb6l val6 kil6p6ssel
a Berceli ,,8"1.6-C...I71@Gekj6l6ti 6s Csalidsegit6
kapcsolatban
hogy 2015' december
Gar6b Kozs6g 6nkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete tgy hatitrozott,
T6rsul5sb6l (2687
Csalildsegito
6s
31. napj6val kilep a,, Beiso-Cserhat " Gyermekj6ldti
Bercel, B6ke [t 1. ).
a
A kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a d6nt6srol t6jdkoztassa
sztiksdges
tovSbbi
a
ds
,, Belso-cserhSt ,, Gyermekj6l6ti 6s csakidsegito Tiirsul5s-t,

int6zkedeseket tegye meg.

Hat6rido: 2015. okt6ber 3 1.
Felelos: Kov6cs Zoltin polg6rmester

Miut6n egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, Kov6Lcs Zolthn polgArmester megkoszonte az aktiv
r6szv6telt, s az iil6st bezhrta.
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Nagyn6 Kaszala Katalin

aljegyzo

Kitti
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Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek 2015. okt6ber 20. napjan

megtartott rendkiWli til6s6rol

Kov6cs Zolttn pol g6rmester

Nagy Antaln6 k6pviselo
Szegi Szabolcs k6pvisel6
Tan6cskoz6si jogsal meshivottak

Nagynd Kaszala Katalin Kitti alj egyzo
Lakoss6e r6sz6rol meqj elentek

