
MUTATÓ

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. máj us 27-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tár~y: Rendelet sz. Határozat sz.

1. Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer
helyzetéről

2. Szajol Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról, 9.
a 2014. évi maradványjóváhagyásáról szóló rendeletről

3. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendeletről 10.

4. A helyi közternetőről és a temetkezés rendj érő! szóló ii.
önkormányzati rendelet módosításáról

5. A Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 28.
elfogadásáról

6. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Alapító Okiratának 29.
elfogadásáról

7. A Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 30.
elfogadásáról

8. A Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 31.
Szabályzatának elfogadásáról

9. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 32.
Szabályzatának elfogadásáról

10. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjának 33.
megállapításáról

11. A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola üzemeltetéséről 34.

12. Az „együtt-es-ély” — a Szolnoki járás településeinek területi 35.
együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában
AROP- 1 .A.3 -2014-2014-0053 programjához való csatlakozásról

13. Szajol településen 2014. évben végzett gyermekjóléti és 36.
gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. május 27-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Németbné Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,

Dr. Bartók László jegyző,

Nem képviselő bizottsági tagok: Bordás Imréné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja, Dr.
Czifra Mária, Fejes Károlyné Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak részéről: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Czékmási Csilla Szajoli Közösségi
Ház és Könyvtár intézményvezető, Berényiné Bencsik Erzsébet Szajoli Tiszavirág Ovoda
igazgató, Csapó Pálné SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ vezetője és Bábi
Istvánné gazdaságvezető, Bódi Krisztina SZKTT Szaj oh telephelyvezető,
Jegvzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester Úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van7fő.

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanul hagyásával, felvételre
javasolja a helyi köztemetőről és a temetkezés rendj éről szóló önkormányzati rendelet
módosítását.

Külön köszöntöm ülésünkön a meghívott vendégeinket és kérésüket teljesítve a 13. napirendi
pontot, az interpellációs kérdések után fogjuk megvitatni.

Kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a nyilvános és zárt ülés napirendi pontjainak
megvitatásával.

7 fő igen szavazat

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalj a meg a napirendeket:

A nyilvános ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester

Bernát Julianna alpolgármester
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2. Szajol Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról, a 2014. évi maradvány
jóváhagyásáról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

4. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

5. A Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

6. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

7. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

8. A Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

9. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

10. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjának megállapításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

11. A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola további működtetésével kapcsolatos
döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

12. Az együtt-es-ély” —a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az
esélyegyenlőség biztosításában AROP -1.A.3-2014-2014-0053 programjához való
csatlakozásról
Előadó: Szöllősi József polgármester

13. Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója

Kistérségi Társulás Szajoli szolgáltatási helyének vezetője

14. A 2014. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
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15. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. A Mátyás király út 2. szám alatti egészségügyi intézmény bérbeadásával kapcsolatos
döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

2. Előterjesztés „Szajol Községért Kitüntető Díj” odaítélésére
Előadó: Szöllősi József polgármester

3. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Szöllősi József polgármester

Némethné Gerecs Judit Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

INTERPELLÁCIÓ

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy szándékozik-e valaki
interpellációs kérdést megfogalmazni?

Kovács Károly: Elkezdték a Fő Út felújítását. Szeretném kérni, hogy a Fő Út és a Malom Út
találkozásánál lévő kátyút is aszfaltozza már be a kivitelező.

Barnát Julianna: Az Orgona és a Bem apó találkozásánál kiásott árok nincs befejezve. Nem
lehet azt lefedni?

Szöllősi József: A kátyúzás a Fő Út felújítása után folytatódni fog. Az árokkal kapcsolatosan,
vízelnyelő lett beépítve, betonozni nem fogjuk, szalaggal körbe kerítettük. Nem szeretnénk,
ha parkoló autók összetörnék a vízelnyelő csövet.

Van-e még további kérdés?

Nincs.

Kérem, aki elfogadja az interpellációs kérdésekre adott választ, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért, és az interpellációs kérdésre adott választ tudomásul veszi.

A testületi ülés a 6. napirendi pont megtárgyalásával folytatja munkáját.

13.! N a p i r e n d
Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
(Irásos tájékoztató ajegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: Még egyszer köszöntöm a napirendi ponthoz meghívott vendégeinket,
kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?

Csapó Pálné: Köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Néhány gondolattal szeretném
csak kiegészíteni szakmai beszámolónkat. Nagyon örülök, hogy Szajolban megnyílt az Idősek
Kiubja. Kultúrált körülmények között pihenhetnek, szórakozhatnak az idősek. A programok
színvonalasak, zökkenőmentesen folyik a munka. Ha a beszámolóval kapcsolatosan kérdésük
van, válaszolok rá.

Bódi Krisztina: Nincs szóbeli kiegészítésem, ha kérdés merül fel, természetesen válaszolok
rá.

SzöHősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a táj ékoztatóval
kapcsolatosan?

Bernát Julianna: Én is nagyon jó véleményeket hallottam az idősektől a klubra vonatkozóan.
Szeretnek bejárni az idősek, és nagyon kedvelik a programokat, melyekkel kedveskednek a
kollégák nekik. Elvezik a gépkocsival történő szállítást, minden alkalommal megjegyzik,
hogy milyen jó ötlet volt ez a vásárlás. Szeretnek autózni, sokan csak a boltig, vagy addig sem
tudtak elmenni és rácsodálkoznak, hogy mennyit fejlődött Szaj ol.

Szöllősi József: Engem is sokan megállítanak az idősek közül, és lelkesen mesélik, hogy
megváltozott az életük, amióta beléptek a klubba. A civilszervezetek is betársultak már a
programok szervezésébe, előadásokat tartanak az idősek számára.

Berkesiné Csin~er Gabriella: Nagyon alapos mindkét szakmai beszámoló, köszönjük a
munkájukat a klubban dolgozóknak.

Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a beszámolóban leírtakkal egyetért, és
azt tudomásul veszi.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

Szajol Telephelyének szakmai beszámolóját is elkészítette telephelyvezetőnk, van-e kérdés,
vélemény?

Szöllősi József: Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a Szajoli Telephely
szakmai beszámolójával egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

Csapó Pálné és Bódi Krisztina további jó munkát kívántak és elhagyták a tanácskozó termet.
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1.! N a p i r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvé~zett tevékenységről
(Irásos táj ékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A takarékszövetkezetnek Új elnöke lett, a Hatvan és Vidéke
Takarékszövetkezetnek a vezetője. Május 7-én egy Új segélykérő rendszer oktatásán vettünk
részt, a Helpynet rendszerről van szó. A Helpynettel lehetőség van arra, hogy riassza az
alkalmazó a családtagjait, vagy a polgárőröket, ha baj van, szükség esetén a rendőröket is. A
Humanitárius Települések Országos Találkozóján vettünk részt a helyi vöröskereszt egyesület
vezetőjével. Meghosszabbították további öt évre a megnyert címet községünk részére. A
rendkívüli történelem óra már hagyomány, a 8. b. osztály volt a hivatalban. Amennyiben
kérdés van a táj ékoztatómból, válaszolok rá.

Bernát Julianna: A támogatási kérelmek ellenőrzése során apróbb hibát találtak, komoly
kifogásolni való nem volt.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény a táj ékoztatókkal kapcsolatosan?

Amennyiben nincs, kérem, aki a két táj ékoztatóban leírtakkal egyetért, és azt tudomásul veszi,
kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a két táj ékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

2.! N a p i r e n d
Szajol Közsé~ Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról, a 2014. évi maradvány
jóváha~vásáról szóló rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk a rendelet-tervezetet, merült-e fel
valakiben kérdés, vélemény?

Bernát Julianna: A gazdaságvezető asszony komoly anyagot készített el, köszönjük neki.

Szöllősi József: Van-e még vélemény?

Nincs.

Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a következő rendeletet:
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Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (V. 27.) rendelete

Szajol Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról,
a 2014. évi maradvány jóváhagyásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3.! N a p i r e n d
A civil szervezetek támo2atási rend jéről szóló rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot is megvitattuk. Törvényi
előírások szerint készítettük el. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?

Nincs.

Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a következő rendeletet:

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015. (V. 27.) rendelete

A civil szervezetek támogatási rendjéről

(A rendelet ajegyzőkönyv melléklete!)

4.! N a p i r e n d
A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A napirendi pontot tárgyaltuk az együttes bizottsági ülésen is, van-e ezzel
kapcsolatosan kérdés?

Nincs.

Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a következő rendeletet:

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015. (V. 27.) rendelete

A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítása

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

5.! N a p i r e n d
A Szajoli Pol~ármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfo2adása
(Irásos alapító okirat, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Dr. Bartók László: Szóbeli kiegészítésem nincs.

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen részletes tájékoztatást adott ajegyző Úr a fontos
változásokról, melyeket törvényi előírások szabályoznak. Ezzel kapcsolatosan kérdés,
vélemény?

Nincs.

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

Szajoli Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának jóváhagyására

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A ~-a alapján, a Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 1.
melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

Az 5/20 12. (II. 9.) képviselő-testületi határozat hatályát veszti.

Értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai
2. Magyar Allamkincstár
3. Irattár
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6./Napirend
A Szajoli Tiszavirá~ Ovoda Alapító Okiratának elfogadása
(Irásos alapító okirat, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, a szerv vezetője az óvoda
igazgató, törvényi előírás alapján. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?

Nincs.

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

a Szajoli Tiszavirág Óvoda Alapító Okiratának elfogadására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. *-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. ~ (2)
bekezdése alapján, a Szajoli Tiszavirág Ovoda Alapító Okiratát az 1. melléklet szerinti
részletezettséggel hagyj a jóvá.

Értesülnek: 1. Szaj oh Tiszavirág Óvoda
2. Szajohi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport
3. Magyar Allamkincstár
4. Irattár

7./ N a p i r e n d
A Szajoli Közössé2i Ház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása
(Irásos alapító okirat, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Jogszabályi változások miatt kellett újra felülvizsgálnunk, együttes bizottsági
ülésen is megvitattuk. Van-e kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadására

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. ~-a alapján, a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az 1.
melléklet szerinti részletezettséggel hagyjajóvá.
Ertesülnek: 1. Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár

2. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport
3. Magyar Allamkincstár
5. Irattár

8.! N a p i r e n d
A Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
(Irásos határozati javaslat és szervezeti működési szabályzat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Szintén jogszabályi változások tették szükségessé a szervezeti működési
szabályzatok felülvizsgálatát. Van-e kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadásra javasolja a Szajoli Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

a Szajoli Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti részletezettséggeljóváhagyja.

Értesülnek: 1. Szajoli Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója
2. Irattár

9.! N a p i r e n d
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
(Irásos határozati javaslat és szervezeti működési szabályzat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Kérdés?
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Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadásra javasolja a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

Értesülnek: 1. Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár valamennyi dolgozója
3. Irattár

10.! N a p i r e n d
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjának megállapításáról
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot is megvitattuk, minimális
emelésről van szó, az árak a ténylegesen űzetendő díj at tartalmazzák. Van-e kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
terembérleti díjának megállapításáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díját 2015. június Ol-től az alábbiak szerint
állapítja meg:

Nagyterem igénybevétele mindenféle eseményre: 2.900 .-Ft./óra
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Nagyterem igénybevétele rekreációs célú eseményre 1 .000.-Ft./óra
(aerobic, jóga, egyéb tömeg sport)

Zenés-táncos rendezvény (nagyterem,előtér,büfé) 40.000.-Ft/alkalom
/minden 10 órát meghaladó rendezvény)

Az intézményt az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a helyi civil szervezetek,
saját rendezvényeik megtartására díj mentesen vehetik igénybe.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Czékmási Csilla intézmény vezető

Határidő: folyamatos

Értesülnek: 1. Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
2. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport
3. Irattár

11./Napirend
A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola további működtetésével kapcsolatos döntés
(Irásos előterjesztés ajegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Törvényi előírás alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzatnak kötelező az intézmény működtetése, ezért a nyilatkozat elfogadása nem
kötelező, de megerősítjük azt a szándékot, hogy továbbra is mi szeretnénk a működtetési
feladatokat ellátni. Van-e kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola üzemeltetéséről

Szaj ol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. ~ (4) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában
álló, a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola ingó- és ingatlanvagyona működtetését és
fenntartását a továbbiakban is maga kívánja ellátni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllősi József polgármester
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Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. Klebersberg Intézményfenntartó központ
3. Szajoli Kölcsey Ferenc Altalános Iskola

Szajol, Kölcsey F. Út 45.
4. Irattár

12.! N a p i r e n d
Az e~yütt-es-ély” —a Szolnoki járás településeinek területi e2yüttműködése az
esélye~yenlősé~ biztosításában AROP -1.A.3-2014-2014-0053 pro~ramjához való
csatlakozásról
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A kiírt pályázaton 23 millió forintot nyert a kistérség, melyből elkészítik a
kistérségi esélyegyenlőségi programot, előadásokat szerveznek. Van-e kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

35!2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

az „együtt-es-ély” —a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése
az esélyegyenlőség biztosításában AROP -1 .A.3-20 14-2014-0053 programj ához

való csatlakozásról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdése alapján, valamint
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV
törvény értelmében az alábbi határozatot hozza:

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) által benyújtott AROP-l.A.3.-2014 kódszámú
az Allamreform operatív program keretében megvalósuló a „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat
keretében megvalósuló „együtt-es-ély” —a Szolnoki járás településeinek területi
együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában AROP -1 .A.3-20 14-2014-0053
programjához csatlakozni kíván.

Felelős: Szöllősi József polgármester
Ertesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben

2. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. Irattár
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14.! N a p i r e n d
A 2014. évi ~yámhatósá~i és ~yermekvéde1mi munka értékelése
(Irásos előterjesztés ajegyzőkönyv melléklete!)

Dr. Bartók László: Nincs szóbeli kiegészítésem.

Lévainé Rajki Orsolya: Nincs szóbeli kiegészítésem, amennyiben kérdés van, válaszolok rá.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?

Bernát Julianna: Igyekszünk mindent megtenni a gyermekek egészséges növekedéséért,
azonban nehéz feladat ez a mai gazdasági helyzetben és környezetben, hiszen valóban sokan
küzdenek anyagi gondokkal, a mindennapi megélhetéssel, de meg kell említeni, hogy Szajol
nem nagyon problémás település. Elsősorban a szülők feladata a gyermekek nevelése, ezt kell
sokszor elmagyarázni.

Kerékjártó Tibor: Úgy gondolom, hogy a gyermekvédelmi felelősök is nagyon sok munkát
végeznek, érdemes lett volna a nevüket is beírni az előterjesztésbe. Kik ők?

Szöllősi József: Az iskolában 2014. december 31-ig Bernát Julianna látta el a
gyermekvédelmi feladatokat, 2015. január 1-től pedig Bartus Brigitta, mint megbízott
gyermekvédelmi felelős. Az óvodában a mindenkori vezető. Merült-e fel valakiben még
kérdés, vélemény az előteijesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslatban
megfogalmazottak egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

36/2015. (V. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

Szajol településen 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátására vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a
településen végzett gyermekj óléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó átfogó
értékelést.
A Gyvt. 96.~ (6) bekezdése alapján elkészített beszámolót elfogadja.

Értesülnek:
1.! Képviselő testület tagjai H.
2.! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
3.! Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató
4./Igazgatási csoport H.
5.! Irattár H.
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15. N a p i r e n d
E2yebek

Szöllősi József: A következő ülésünket június 25-re tervezzük. Június 1-től június 5-ig
Kászonba utazunk az iskolásokkal. A Trianoni megemlékezést, amely június 4-én lesz a
Nyergestetőn tartjuk meg a kopjafáknál. A Szajoli Krónika a faltinap előtt fog megjelenni.
Van-e valakinek közérdekű bejelentése?

Berkesiné Csin~er Gabriella: Sokan érdeklődnek arról, hogy mikor lesz kerékpárút Szajol
Szolnok között. Tervezzük-e a vasúti játszótér felújítását? Szolnokról is járnak ki, mozdonyt
néznek a gyerekekkel, játszanak a téren, sajnos eléggé leamortizálódott.

Szöllősi József: Kerékpár út készítése közel százmilliós beruházás. Úgy gondolom, hogy nem
tudjuk ezt bevállalni, talán, ha elkészül az M4-es autópálya, a régi 4-es útvonalából le lehet
rekeszteni, kijelölni kerékpár utat. A vasúti játszótér felújítása is elindul, megrendeltük az Új
elemeket, június végére várható a szállítása. Van-e még kérdés, bejelentés?

Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, hozzászólásait, nyílt ülésünket
bezárom, a képviselő-testület a zárt üléssel folytatódik tovább.

K.m.f.

Szö11ős~ Jó sef DV~a ‘. Laszl
polgárm er - gyző



JELENLÉTI ÍV

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános üléséről

2015. május 27-én

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianna

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Hamar Vilmos

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Némethné Gerecs Judit

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

~U~A
__7 ~ ~t~--J,q 1AJL’

4

Dr. Bartók László jegyző

r

Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja ~.~

Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja ~

Szocialis, Wj. és Kult. Biz. tagja ... .‘~(. .~-kk~

Szociális, If]. és Kult. Biz. tagja ~

PolEármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

~~—‘V~ (~—l

~

Nem képviselő bizottsáEi tanok:

Bordás Imréné

Dr. Kecsmárik László

Dr. Czifra Mária

Fejes Károlyné



Me2hívottak:

Boldog István országgyűlési képviselő

Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló cZ~DC &~~_

Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár int. vezető &~t~

Berényiné Bencsik Erzsébet Szajoli Tiszavirág Óvoda int. vezető . •1~W

Csapó Pálné SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ .~

Bódi Krisztina SZKTT Szajoli Telephely vezető ~7V1~.

Lengyel István esperes
/

Lakosság részéről:

Név Lakcím: Aláírás:



Szajol Községi Önkormányzat Polgármesterétől
— . 5081 Szajol, Rózsák terei.

Tel.: 56/446-000, Tel.JFax: 56/446-447
E-mail: titkarsa~(~szaj olph.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. május 27-én (szerdán) 16,00 órai kezdettel ülést tart,

melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A nyilvános ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és
az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester

Bernát Julianna alpolgármester

2. Szajol Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról, a 2014. évi maradvány
jóváhagyásáról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

4. A Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

5. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

6. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

7. A Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző
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8. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

9. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjának megállapításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

10. A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola további működtetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

11. Az együtt-es-ély” —a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az
esélyegyenlőség biztosításában AROP -1 .A.3-20 14-2014-0053 programj ához való
csatlakozásról
Előadó: Szöllősi József polgármester

12. Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója

Kistérségi Társulás Szaj oh szolgáltatási helyének vezetője

13. A 2014. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

14. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. A Mátyás király út 2. szám alatti egészségügyi intézmény bérbeadásával kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

2. Előterjesztés „Szajol Községért Kitüntető Díj” odaítétésére
Előadó: Szöllősi József polgármester

3. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Szöllősi József polgármester

Némethné Gerecs Judit Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

A nyilvános ülés napirendje a Szajohi Közösségi Ház és Könyvtárban megtekinthető!

Szajol, 2015. május 19.

Szöllősi”~
polgárme~ e



SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

BESENYSZÖGI KÖZPONTJA

2014. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

I. Az intézmény szakmai működése

Az intézmény fenntartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása. Az elmúlt évekhez
hasonlóan hét településen lát cl szociális alapfeladatokat és két településen biztosít
szakosított ellátást. A közösségi szenvedély betegellátást a szolnoki kistérségben szintén a
mi intézményünk biztosítja.

Szakmai központja Besenyszög, Szabadság tér 3.

Telephelyei:
Tiszasüly, Kíséri Út 20.
K6telek, Damjanich Út 11.
Nagykörű, Szabadság Út 2.
Szajol, Fő u. 22.

A szolgálatok a telephelyvezetők koordinálásával önálló szervezeti egységekben
működnek. Az igazgató közvetlenül irányítja a telephelyvezetőket, gondoskodik a szakmai
munka szabályainak betartásáról. Az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a telephelyvezetők
feladatukat a feladat ellátásukhoz kapcsolódó j ogszabályokban foglaltak alapj án végzik.
Az intézményeinkben folyó szakmai munka színvonala jó, a szakdolgozók tudásuk szerint
végzik feladatukat, továbbképzésük folyamatos.
Sajnos Nagykörűben azonban a pénzkezelési szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt
kénytelenek voltunk a telephelyvezetőt leváltani.

A szociálisan rászorultak részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a hét
település - Besenyszög, Tiszasüly, Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög, Szajol —

társulásával a mikrotérség biztosítj a.

Lakosságszám: - Besenyszög 3394
- Tiszasüly 1617
-Kőtelek 1619
- Hunyadfalva 221
-Nagykörű 1697
- Csataszög 341
- Szajol 3901

A szociális szolgáltatások alanyai a kedvezőtlen szociális körülmények között élők közül
kerülnek ki, elsősorban idősek, betegek, fogyatékkal élők.

1. Szervezeti felépítés

2014-ben az alábbi feladatokat láttuk el, melyet a következő szervezeti ábra mutat:
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Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Szolnok, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű, Szajol, Besenyszög, Kőtelek,

Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög, Tiszasüly



2. Feladatmutatók

Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti
. . Zaro letszam .

Etkezes letszam
Besenyszög 95 68
Tiszasüly 76 65
Kötelek 44 28
Hunyadfalva 3 3
Nagykörű 44 34

[Szajol 93 68
~ Összesen: 355 266

Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti
. . . ‚ ‚. . Zaro letszam ‚ ‚Hazi segitsegnyujtas letszam

Besenyszög 51 45
Tiszasüly 33 27
Kötelek 38 39
Hunyadfalva 18 19
Nagykörű 26 19

~ Szajol 56 37
Összesen: 222 186

Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti
„ . . ‚ ‚ ‚. . Zaro letszani ‚ .Jelzorendszeres hazi segitsegnyujtas letszam

Besenyszög 15 14
Tiszasüly 44 43
Kötelek 30 30
Nagykörű 38 37
Csataszög 2 2

Lszaiol 36 36
Összesen: 165 162

Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti

. . . Zaro letszam ‚ .

Kozossegi ellatas szenvedelybetegek reszere letsza m
Besenyszög 6 7
Tiszasüly 12 13
Kötelek 5 5
Hunyadfalva 1 2
Nagykörű 5 5
Csataszög 1 2
Szajol 4 4
Martfű 4 4
Rákócziúj falu 4 4
Rákóczifalva 5 5
Tószeg
Tiszavárkony 5 5
Vezseny 1 [ 2
Összesen: 57 62

Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti
‚. . Zaro letszam . .Idosek kiubja letszam

Besenyszög 20 20
Tiszasüly 30 26
Kötelek 20 19
Szajol 30 29
Összesen: 100 94

Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti
„ Zaro letszani . ‚

Idosek otthona letszam
Besenyszög 50 50
Nagykörű 20 20
Összesen: 70 70

Ellátás megnevezés . . . . J Normatíva szerinti
. ‚ Zaro letszam I . ‚Tanyagondnoki szolgalat L letszam

Besenyszög 50
Tiszasüly 3 1



Összesen: 81
Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti

. . . Zaro letszam ‚ ‚Csaladsegites letszain
Besenyszög 136
Tiszasüly 82
Hunyadfalva 7
Nagykörű 9
Kőtelek 126
Csataszög 15
Szajol 39
Összesen: 414

Ellátás megnevezés . . . . Normatíva szerinti
.‚ ‘ . ‚ Zaro letszam . .Gyermekjoleti szolgalat letszam

Besenyszög 42
Tiszasüly 12
Hunyadfalva 12
Nagykörű 34
Kötelek 46
Csataszög 8
Szajol 51
Összesen: 205

3. Az ellátottak számának alakulása 2014. évben ellátásonként, az előző évekkel
összehasonlítva milyen tendenciák figyelhetők meg az ellátottak számának
alakulásában.

Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi létszám
Étkezés létszám létszám létszám

Besenyszög 109 92 94 68
Tiszasüly 61 62 61 65

Hunyadfalva 8 5 3 3
Nagykörű 40 45 34 34
Kötelek 42 42 44 28
Szajol 59 64 56 68

Összesen: 319 310 292
Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013 évi 2014. évi létszám
Házi segítségnyújtás létszám létszám létszám

Besenyszög 61 47 47 45
Tiszasüly 30 27 29 27

Hunyadfalva 24 21 19 19
Nagykörű 28 28 22 19
Kötelek 41 39 41 39
Szajol 46 53 57 37

Összesen: 1 230 215 215 186
Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013. évi

Jelzőrendszeres házi I 2014. évi létszámlétszám létszám I létszámsegítségnyújtás I
Besenyszög 17 19 19 16
Tiszasüly 59 52 47 43

Hunyadf’alva 2 0 0 0
Nagykörű 45 42 40 37
Kötelek 34 33 35 31

Csataszög 3 3 3 2
Szajol 34 38 34 34

Összesen: 194 187 178 163
Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013. évi

2014. évi létszámKözösségi ellátás létszám létszám létszám
szenvedélybetegek részére

Besenyszög 10 9 7 6
Tiszasüly 15 15 12 12



Hunyadfalva 2 2 2 1
Nagykörű 8 7 5 5
Kőtelek 9 8 6 5

Csataszög 3 2 1 1
Szajol 2 4 3 4
Martfű 5 5 4 4

Rákócziúj falu 5 5 4 4
Rákóczifalva 7 6 6 5

Tószeg 4 8 5 4
Tiszavárkony 8 5 5 5

Tiszajenő 1 - - 0
Vezseny 2 2 4 1

Összesen: 81 78 64 57

Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013. évi . . . .

.‚ . . . . . ‚ ‚ 2014. evi letszamIdosek klubja letszam letszam letszam
Besenyszőg 20 20 20 20
Tiszasüly 30 30 30 26
Kőtelek 20 20 20 19
Szajol 30 29
Összesen: 70 70 100 94

Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013. évi . . . .

‚. . . . . . . 2014. evi letszamIdosek otthona letszam letszain letszam
Besenyszög 50 50 50 50
Nagykörű 22 22 22 20
Összesen: 72 72 72

Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013.évi . . . .

. . . . . . . . 2014. evi letszainTanyagondnoki szolgalat letszam letszam letszain
Besenyszög 50 50 50 50
Tiszasüly 3 1 3 1 3 1 31
Összesen: 81 81 81

Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013. évi . . . .

. . . . . . . . . 2014. evi letszamCsaladsegites letszam letszam letszam
Besenyszög 135 146 154 158
Tiszasüly 98 102 98 82
Hunyadfalva 5 10 21 7
Nagykörű 139 81 54 9
Kőtelek 72 100 112 126
Csataszög 28 16 12 15
Szajol 42 30 1 42 1
Összesen: 519 485 493 436

Ellátás megnevezés 2011. évi 2012. évi 2013. évi . . . .

.. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 2014. evi letszamGyermekjolet letszam letszam letszam
Besenyszög 36 34 34 42
Tiszasüly 19 21 28 12
Hunyadfalva 7 11 13 12
Nagykörű 31 27 16 34
Kötelek 25 40 36 46
Csataszög 8 5 10 8
Szajol 37 36 42 51
Összesen: 163 174 179 205

4. Az ellátási igény kielégítésének helyzete az egyes ellátások területén, az igénylők
összetétele.

Az alapellátás területén jelentkező igényeket teljes egészében sikerült ellátnunk.
Szajolban a 30 férőhelyes idősek klubja nagyon jól működik, a lakosság
megelégedésére.



A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013-ban még a települések anyagi
hozzájárulásával biztosítva volt, ez jelenleg is így történik.

A szakosított ellátást biztosító idősek otthonát Nagykörűben 22 férőhellyel,
Besenyszögön pedig 50 férőhellyel üzemeltettük. Megfigyelhető, hogy a lakók egyre
súlyosabb egészségi és mentális állapotban kerülnek be az intézménybe, amely nagy
szakmai hozzáértést kíván az ápolást végző személyzet számára. Az átlagéletkor 83 év.

Folyamatosan vannak várakozóink, de az érdeklődők száma sokkal magasabb, ez is azt
tükrözi, hogy a családok nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják idős, beteg
hozzátartozóik ápolását megfelelő szinten biztosítani.

5.Az ellátás szakmai színvonalának megítélése ellátási területenként

A biztosított szolgáltatások formái

Alapellátás keretein belül:

a) Tanyagondnoki szolgáltatás
Két tanyagondnoki szolgáltatást működtetünk. Besenyszögön Doba puszta, Szóró
puszta, Fokorú puszta és Palotás külterületeinek ellátásával. Gépkocsival szállítjuk az
ivóvizet, az alapvető élelmiszereket. A tanyagondnok segít a hivatalos ügyek
intézésében is, közvetlen kapcsolatot tart a szakmai központ dolgozóival, az orvossal.
Tiszasüly külterületén (Görbe major, Szénási tanya, Fiúági tanya)a tanyán élő
családoknak nyújtunk Segítséget. Mindkét tanyagondnok elvégezte a szükséges
tanfolyamot.
2015. Aprilis közepén nyílik lehetőség tanyagondnoki gépkocsi pályázatra, melyet
Besenyszög és Tiszasüly vonatkozásában is szeretnénk benyújtani.

b) Étkeztetés
Az alapellátások közül az egyik legnépszerűbb szolgáltatás;
Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a szociálisan rászorulók részére, melyet vagy
közvetlenül a tálalókonyháról visznek haza, vagy ha az ellátást igénybevevő egészségi
állapota ezt indokolja házi segítségnyújtás keretében szállítanak a gondozók az ellátott
lakására.

c) Házi se~ítsé~nyújtásban

Szintén kedvelt gondozási forma, az ellátott önálló életvitelének fenntartását
szükségleteinek megfelelően a lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. A szociális
gondozó feladatai ellátása során Segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának,
élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozott lakásán
az ellátott háztartásának vitelében kifejtett tevékenységek, mosás, takarítás, fűtés,
segítségnyújtás a testi, személyi higiéné fenntartásában. Meleg étel biztosítása,
gyógyszer kiváltása, orvoshoz, szakrendelésre, kórházba kísérés. A gondozónők
tevékenységükről gondozási naplót vezetnek, mely hivatalos dokumentum, az állami
normatíva igénylésének is feltétele. Eddig a házi segítségnyújtásért Nagykörű
településen kellett térítési díjat fizetni, 2014. április Ol-től ott is térítésmentesen
biztosítjuk ezt a szolgáltatást, bízva abban, hogy egyre több lakos fog élni ezzel a
lehetőséggel. A törvény a házi segítségnyújtás igénybevételének feltételeit
megszigorította, az ellátás során ezt figyelembe kell vennünk.



d) Jelzőrendszeres házi se~ítsé~nyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Saját otthonában élő, egészségi állapota és
szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülők használatára képes időskorú
vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása célj ából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres koordinátori feladatokat a tiszasülyi telephelyvezető látja el. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával nagy gondok vannak, hiszen erre
a feladatellátásra pályázaton nyert összeg rendkívül kevés, ezért a településeknek
hozzá kell járulni. A törvénymódosítások állami feladathoz sorolják, de ugyanúgy mi
oldjuk meg az ellátást.

e) Családsegítő és gyermeki óléti szolgálat

A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő, ill. krízishelyzetbe került családok, és személyek ellátása. A
szolgáltatás célja a családok életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzet
megszüntetése, ill. preventív ellátások biztosítása. A veszélyeztetettséget és
krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti
különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti
szolgálat, a szociális szolgáltató központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak
és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Tevékenységét annak érdekében fejti
ki, hogy az egyének és családok életvezetési képességüket meg tudják őrizni
A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
valamint a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzése. Munkáját a
családsegítő munkatársával együttműködve látja el. Intézményünkben három dolgozó a
családsegítő és a gyermekjóléti feladatokat egy személyben végzi. A jelzőrendszer
tagjainak esetmegbeszélőket tartanak. A törvény által előírt gyermekvédelmi
tanácskozást szervezik, ahol átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését,
áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség
esetén javaslatot tesznek működésük javítására. A családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

f) Idősek klubja
Négy idősek klubja működik a mikrotérségben, Besenyszögön 20, Tiszasülyön 30,
Kőtelken 20, Szajolban 30 férőhellyel.

Az idősek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely elsősorban a saját
otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az
ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A klub az egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Célja a hiányzó
családi gondozás pótlása, a kiubtag szociális helyzetének javítása, kulturált
körülmények között az egyedüllét megszüntetése. Feladatai közé tartozik a fizikai
ellátás, az egészségügyi gondozás, és a mentálhigiénés ellátás.

A működési engedélyeztetési eljárás során a tárgyi feltételek vizsgálatánál szempont
volt az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, melyet minden telephely
biztosított.



g) Szenvedélybete~ek közösségi ellátása

A szenvedélybetegek gondozása, rehabilitációja a saját otthonukban történik. Cél a
lakókörnyezetben történő segítségnyújtás biztosítása az önálló életvitel fenntartásában,
a megfelelő képességek megtartása, illetve fejlesztése. A háziorvossal és a
kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának
folyamatos figyelemmel kísérése, szociális és mentális gondozás. Feladatuk az orvosi
és egyéb terápiás kezelésében, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel
ösztönzése és figyelemmel kísérése.

A Szolnoki Kistérség egész területén végezzük a közösségi szenvedélybetegek
ellátását.
Ezen ellátási forma is pályázat útján van finanszírozva. Jelenleg 3 főállású dolgozóval
látjuk ezt a feladatot.

A közösségi gondozók a településeket különböző módon tudják elérni feladataik
teljesítése során: busszal, saját gépkocsival, kerékpárral.

A közösségi gondozók koordinátori feladatait martfűi lakhellyel rendelkező kolléga
látja el. A gondozók rendszeresen tartják a kapcsolatot a feladatellátás során. Az
egyéni gondozási terveket elkészítik, ennek alapján történik a gondozás.

Szakosított ellátás keretein belül működik

h) Idősek otthona

Besenyszögön 50-, Nagykörűben 22 férőhellyel működtetünk idősek otthonát.

Az idősek otthonában az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük
miatt elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végezzük.
A földszintes épületek akadálymentesek, a bejáratokhoz rámpák kerültek. Nincsenek
ajtóküszöbök, mód van a tolókocsival való közlekedésre, a folyosókon, fürdőkben és a
wc helyiségekben kapaszkodók kerültek felszerelésre. Az egyes életfunkciók
szétválasztásának lehetőségei adottak, van társalgó, ebédlőhelyiség. A lakószobák
berendezése otthonos. A belső udvar parkosított, fás, virágos pihenőkert, amely jól
szolgálja a lakók pihenését.

Az idősek otthoni egészségügyi ellátás kiterjed a lakók rendszeres orvosi felügyeletére,
szakorvosi ellátásra, ápolásra, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátására,
kórházi ellátásra. A lakók rendszeres orvosi felügyeletét az intézmény orvosa látja el.
A műszakos gondozók az ápolást, a gyógyszerelést és minden beavatkozást orvosi
utasítás szerint végeznek.

A fizikai ellátás keretein belül az idősek otthona folyamatos lakhatást, napi háromszori
étkezést: reggelit, ebédet, vacsorát biztosít. Az intézményi textília mosásán túl az
ellátottak ruháinak mosása is biztosított. Az intézmény minden helyisége naponta kerül
takarításra, az erős szennyeződésnek kitett helyiségek szükség szerint naponta többször
is.

Fontos feladat a családi kapcsolatok megtartásának, vagy újraélesztésének a segítése.
Az otthon dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakók számára a
család ne vesszen el. Az intézmény dolgozóinak igyekezni kell az idős emberek
bizalmát megnyerni, illetve megtartani, melyet megfelelő magatartással,
tiszteletadással, megértéssel, türelemmel, empátiával, segítőkészséggel kell elérni.



A foglalkoztatás célja a mindennapi életet tartalommal megtölteni, az egyén
adottságainak messzemenő figyelembevételével. A foglalkoztatás lehet fizikai,
szellemi, kulturális és szórakoztató.

Fizikai foglalkoztatás fogalomkörébe tartozik az ellátott Saját környezetének rendben
tartása, ágyazás, az intézmény helyiségeinek takarításába való besegítés, ruhák
hajtogatása, textíliák varrása, az udvar rendben tartásába való besegítés, virágok
ápolása stb.
Meg kell találni az egyéni foglalkoztatási formát, lehetőség szerint még az ágyhoz
kötött betegeknél is. Szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkoztatással igyekszünk
biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését. Ide tartozik: könyvek, folyóiratok, napilapok
olvasása, zenehallgatás, videofilmek vetítése. Ünnepek megtartása iskolások, óvódások
bevonásával. A foglalkozatást-szervező és a mentálhigiénés munkatárs látja el ezt a
feladatot Besenyszögön, Nagykörűben a közfoglalkoztatottak nagyon sokat tudnak
Segíteni a feladatellátásban.
A férőhely fejlesztésre és az intézmény korszerűsítésére TIOP-os pályázatot adtunk be
Nagykörűben, telefonon úgy értesültünk, hogy ezt sikerült megnyerni, még a
finanszírozási szerződést írásban nem kaptuk meg.

II. A működési feltételek alakulása.

1. Személyi feltételek ellátási területenként

Jogszabály eltérés
Megnevezés Tényleges szerint

Szakmai irányítás szükséges .

tobblet hiany

igazgató 1 1 - -

gazdaságvezető 1 1 - -

gazdasági ügyintéző 1 1 - -

3 3 - -

Jogszabály eltérés
Megnevezés Tényleges szerint
Besenyszög szükséges többlet hiány

Idősek otthona
orvos 1 1 - -

mozgásterapeuta 1 1 - -

foglalkoztatás-szervező 1 1 - -

ápoló-gondozó 12 12 - -

technikai dolgozó 4 4 - -

Idősek kiubja
idősek klubja vezető 1 1 - -

Házi segítségnyújtás
szociális gondozó 4 4
tiszteletdíj as 4 4 - -

Családsegítő és gyermek~óléti szolgálat
családgondozó 2 2 - -

Tanyagondnoki szolgálat
tanyagondnok 1 1 - -

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
közösségi koordinátor 1 1 - -

közösségi gondozó 2 2 - -

Orvos konzultáns 1 1 - -

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
gondozó, gépkocsivezető 17 17 J - -



52 52 - -

Jogszabály eltérés
Megnevezés Tényleges szerint

Tiszasüly szükséges többlet J hiány

Idősek klubja
idősek kiubja vezető 1 1 - -

Házi segítségnyújtás
szociális gondozó 3 3 - -

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó 1 1 - -

Tanyagondnoki szolgálat
tanyagondnok 1 1 - -

6 6 - -

Jogszabály eltérés
Megnevezés Tényleges szerint

Kőtelek szükséges .‚

tobblet hiany

Idősek klubja
idősek kiubja vezető 1 1 - -

Házi segítségnyújtás
szociális gondozó 4 4 - -

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó 1 1 - -

6 6 - -

Jogszabály eltérés
Megnevezés Tényleges szerint

Hunyadfalva szükséges ..

tobblet hiany

Házi segítségnyújtás
szociális gondozó 2 2 - -

2 2 - -

Jogszabály eltérés
Megnevezés Tényleges szerint
Nagykörű szükséges többlet hiány

Idősek otthona
idősek otthona vezető 1 1 - -

ápoló-gondozó 6 6 - -

technikai dolgozó 2 2 - -

Házi segítségnyújtás
szociális gondozó 2 2 - -

tiszteletdíj as 2 2 - -

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó 1 1 - -

14 14 - -

Jogszabály eltérés
Megnevezés Tényleges szerint

Szajol szükséges
többlet hiány

Idősek Klubja
idősek kiubja vezető 1 1 - -

szociális gondozó 1 1 - -

Étkeztetés
technikai dolgozó 1 1 - -

Házi segítségnyújtás
szociális gondozó 5 5 - -



tiszteletdíjas 4 4 - -

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó 2 2 - -

14 14 -

2. Tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételek, változások az előző évi
mutatókhoz viszonyítva
A gazdasági iroda részére új könyvelőprogram vásárlása.

3. A jogszabályi megfelelés helyzete az egyes ellátási területeken, változás az előző
évihez viszonyítva, a hiányosságok okai és megoldási lehetőségei
A telephelyek akadálymentesítésében nagy előrelépés történt, a szajoli idősek klubja,
és a kőtelki idősek kiubja megközelítéséhez rámpák kerültek kialakításra, és az
épületen belül is biztosított az akadálymentesítés.
Szajol településnek a nappali ellátást biztosító idősek kiubja működtetése 2013.
december 20-tó!, 30 férőhellyel megkezdte működését.
Nagykörűben telephelyvezető váltás történt, így jelenleg a telephely vezető
szakvizsgázott szociális munkás lett.
Besenyszögön három fő szociális gondozó-ápoló képesítés megszerzése van
folyamatban.
Tiszasülyön a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozójának írta elő az
engedélyező hatóság a szociális diploma megszerzését, a pedagógus végzettsége mellé,
ezért a családgondozó tanulmányait folytatja szociális munkás szakon.
A kötelező kreditpontok megszerzése a szakdolgozók számára folyamatos, ebben
igyekszünk együttműködni a társintézményekkel.

III. A gazdálkodás helyzete

1. A gazdálkodás alakulása
Az intézmény gazdálkodása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatait a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon látja el, mely tartalmazza az
általános elveken túl, a házi pénztárak működési rendjét, a pénzkezelés személyi
feltételeit, a pénztárak működési rendjét, előlegek biztosítását. Gazdasági vezető látja
el az intézmény gazdasági feladatait, munkáját gazdasági ügyintéző segíti.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
gazdálkodására 2013. évben is a takarékosság volt jellemző.
A kőtelki telephelyen az intézmény felújításához szükséges anyagok a pénzmaradvány
terhére tudtuk biztosítani, a kivitelezési feladatokat az önkormányzat dolgozói
végezték.
A feladat ellátáshoz a települések hozzájárulásai szükségesek. A kistérség csak úgy
tudja számunkra biztosítani a működéshez szükséges pénzforrásokat, ha a települések
teljesítik a fizetési kötelezettségeiket.

Felhalmozási jellegű kiadásaink igen csekélyek, hiszen költségvetésünk nem nyújt
fedezetet rá. Sajnos ez a tendencia jövőre is folytatódik, ami igen rossz hatással lehet
feladat ellátásunkra. Az elhasználódott eszközök pótlását, a nyitva álló helyiségek
karbantartási munkálatait, felújításait a későbbiekben is meg kell oldanunk.

Gazdálkodási szempontból igen jelentős az ellátotti létszám alakulása, hiszen a
jogcímekhez tartozó fajlagos összegek, évről-évre csökkenő tendenciát mutatnak. Ezt
kompenzálni igen nehéz. Ha növeljük az ellátotti létszámot, növelni kell a gondozók



létszámát, ami jelentős költségnövekedést eredményez. Ezen korlátok között igen
nehéz ellátásbővítést úgy elérni, hogy az intézmény pénzügyi mérlege egyensúlyban
legyen.

A gazdálkodással összefüggő feladatok megoldása — költségvetés elkészítése, térítési
díjak kiszámítása — a telephelyvezetőkkel együttesen történik. A területi szociális
bizottság üléseinek a Besenyszögi Polgármesteri Hivatal ad helyet. Minden
intézményünket, a telephelyeket érintő fontosabb kérdésben megbeszélést tartunk,
melyre meghívást kapnak a telephelyvezetők is, hogy munkájuk végzéséhez minden
ismerettel, információval rendelkezzenek, ahhoz, hogy a településeken élő lakosság
szociális szükségleteit a lehetőségekhez mérten a legmegfelelőbb szinten tudják
kielégíteni. Együtt gondolkodva igyekszünk eligazodni a folyamatosan változó
jogszabályok között. Egyre nehezebb fenntartani az intézményeket a normatívákból, a
térítési díjak emelése, tehát a saját bevétel növelését a meghatározott jogszabályok
behatárolják. Sajnos a kisebb település önkormányzatainak anyagi helyzete sem jó, a
hozzájárulásokat nehezen tudják teljesíteni. Ennek ellenére a szociális szakembereknek
mindent meg kell tenniük szakmai kompetenciájukon belül, hogy a lehető legjobb
ellátást kapják a rászorulók.

2011. évben

Tiszasüly

Családsegítés

Kőtelek

Családsegítés

Nagykörű

Családsegítés

Házi se~ítsé~nvújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat

6104
3464

Gyerinekjóléti szo&álat

4822
6855

‚997
25

930

Házi segítségnyújtás

6104

408

10319

Szociális étkeztetés

4847

Normatív Önkormányzati összesen
Ellátás megnevezés állani! Saját hozzájárulás

tánwgatás eFt bevétel

Besenyszög
Házi segítségnyújtás 11078 11078
Szociális étkeztetés 4887 6922 11809
Idősek nappali ellátása 3572 612 4184
Tanyagondnokiszolgálat 1997 1997
Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 40792 39135 79927
Családsegítés 1977 1977
Gyermekjóléti szolgálat 906 906

Szajol
Házi segítségnyújtás 7913 7913
Szociális étkeztetés 2722 4750 7472
C’saládsegítés 2283 2283
Gyermekjóléti szolgálat 1075 1075

Idősek nappali ellátása

1997

8817

930

Gyermekjóléti szolgálat

2351

408

3572
3564

955

Házi segítségnyújtás

598

446

8817

Szociális étkeztetés

5915
4170

Gyerinekjóléti szolgálat

3391

955
446

2214

Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

95

963
3866

414
1 7204

3486
6340

19231

963
414

36435



Hunvadfalva
Házi segítségnyújtás 5200 5200
Szociális étkeztetés 434 921 1355
Családsegítés 135 135
Gyerínekjóléti szolgálat 110 110

Csataszöti
Családsegítés 198 198
Gyermekjóléti szolgálat 123 123

Közösségi szenvedélybeteg ellátás 11750 11750
Jelzőrendszeres házi segítsé~nvúitás
Összesen 144212 89912 11711 245835

2012. évben

Besenyszög

Ellátás megnevezés

Házi se2ítsé~nyújtás
Szociális étkeztetés
Idó’sek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Családse~ítés
Gyermekjóléti szolgálat

Tiszasülv
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Családse~ítés
Gyennekjóléti szolgálat

Kőtelek
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Családsegítés
Gyerínekjóléti szolgálat

Normatív
állani!

támogatás eFt

10174
3712
3572
1997

41382
1970
1636

6104
3093
4465
1997
914
747

8817
2104
3394
951
811

Saját
bevétel

8417
506

41287

6784
479

3912
245

Onkormáityzati
hozzájárulás

766

összesen

10174
12129
4078
1997

82669
1970
1636

6104
9877
4944
1997
1297
1130

8817
6016
3639
951
811

Hunyadfalva
Házi segítségnyújtás 4974 4974
Szociális étkeztetés 371 622 993
Családsegítés 134 134
Gyennekjóléti szolgálat 150 150

Nagykör”
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat
Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

Szajol
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyennekjóléti szolgálat

4069
2474
967
791

16251

7686
1856
2255
1893

81
4353

20267

5789

7444

402

4150
6827
967
791

39365

7686
7645
2657
1893

7500 7500



Tiszasüly
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idó’sek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

Kőtelek
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

5525
3727
4375
1997
398
398

7258
2172
3270
666
666

7877
748

4692

1000 1000
5525
11604
5123
1997
398
398

7258
6864
3270
666
666

Csataszög 96
Családsegítés 202 251
Gyerínekjóléti szolgálat 204 153

Összesen 144842 1 93644 8708 247194

2013. évben

Normatív Önkormányzati összesen
Ellátás inegnevezés állami Saját hozzájárulás

támogatás eFt bevétel

Besenyszög 3880 3880
Házi segítségnyújtás 8863 8863
Szociális étkeztetés 4205 8439 12644
Idősek nappali ellátása 3270 3270
Tanyagondnoki szolgálat 1997 1997
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 48300 46628 94928
Családsegítés 1379 1379
Gyermekjóléti szolgálat 1379 1379

Összesen 145218 99874 12153 257245

Nagykörű
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

SzaJo!
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsecítés
Gyermekjóléti szolgálat

Hunyadfalva
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyerínekjóléti szolgálat

Csataszög
Családse~ítés
Gyermekjóléti szolgálat

3280
2102
677
676

20599

6543
3441
1578
1577

3634
271
94
94

41
41

4778

18110

7638

634

4392

2545

98

238

4392
3280
6880
677
676

38709

2545
6543
11079
1578
1577

98
3634
905
94
94

238
41
41



2014. évben

Tiszasüly
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idó’sek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Családsegítés
Gyerinekjóléti szolgálat

Kőtelek
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

Nagvkörű

5090
3958
4251
2500
873
699

7352
1766
3107
895
764

9068

3647

2596

1 734

Normatív Önkormányzati összesen
Ellátás megnevezés állami Saját hozzájárulás

támogatás eFt bevétel

Besenyszög 4746
Házi segítségnyújtás 8482
Szociális étkeztetés 4141 8494
Idősek nappali ellátása 3270
Tanyagondnoki szolgálat 2500
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 5] 054 48300
Családsegítés 1870
Gyermekjóléti szolgálat 1535

Összesen 155058 104031 21079

Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat
Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

Szajol
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idó’sek nappali ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

Hunyadfalva
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

Csataszög
Családsegítés
Gyermnekjóléti szolgálat

3393
2435
928
754

19902

6975
4041
4742
2157
1 795

3393
183
121
132

189
197

4583

20474

9109

356

4198

6531

1134

140



Térítési díj bevételek alakulása, az intézményi térítési díj és az
ellátottak jövedelmének összehasonlítása

Szociális étkezés

Besenyszög 2011 2012 2013 2014

Ténylegesen befizetett térítési díj 7534 8923 8439 8494
Normatíva igénylés alapján figyelembe vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel 8063 9072 8520 8540

Tiszasüly
Ténylegesen befizetett térítési díj

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel

2011
6880

7197

2012
7263

7930

2013
8625

8916

2011
4750

5322

2012
5789

6741

2013
4692

4755

2013
4778

5360

2014
3647

3676

2014
4583

5147

Hunyadfalva 2011 2012 2013 2014
Ténylegesen befizetett térítési díj 921 622 634 356

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel 1008 668 693 399

Kőtelek

2014
9068

Ténylegesen befizetett térítési díj
2011

9749

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel

4162
2012
4157

Nagykörű

4405

Ténylegesen befizetett térítési díj

4241

2011

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel

3866
2012
4353

Szajol

5342

Ténylegesen befizetett térítési díj

5841

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel

2013
7638

2014
9109

7929 9956



Idősek otthona

Besenyszög 2011 2012 2013 2014
Ténylegesen befizetett térítési díj 39135 41287 46628 48309
Normatíva igénylés alapján figyelembe vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel 45952 51570 50670 53100

Nagykörű 2011 2012 2013 2014
Ténylegesen befizetett térítési díj 19231 20267 19410 20474
Normatíva igénylés alapján figyelem be vett
létszám alapján maximálisan befizethető térítési
díj bevétel 28578 28539 30967 27468

2. A működési feltételek megítélése, változások és tendenciák az előző évekhez
v is zo fly ítv a.

A táblázatból jól látható, hogy az intézmény számára kedvezőtlen tendenciák indultak
el az utóbbi években. A normatív támogatás az utóbbi két évben szinte változatlan
szinten maradt, míg a dologi kiadások és a bér és járulék költségek növekedtek.

3. Ellenőrzések, események

. 2014. 04..04. Magyar Államkinestár bentiakásos idősek otthona feladatfinanszírozás
ellenőrzése

IV. Az ellátások minőségi és mennyiségi fejlesztésének lehetőségei

1. A rendelkezésre álló személyi, tárgyi eszközök kihasználtságának
hatékonyságának megítélése 2014. évben.
A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket kihasználtuk, az adott emberi
erőforrással célszerűen gazdálkodtunk.

2. Az ellátásokat befolyásoló változások 2014. évben változások okai.
Az ellátásokat igénybe vevők száma a településeken kisebb eltéréseket mutat. A
normatívák összege kismértékben változott, a kiadások viszont emelkedtek: kötelező
minimálbéremelés, vásárolt szolgáltatások árának emelkedése.

3. Szükséges intézkedések fenntartói és intézményi 2015. évben.
A 2015. évben a gazdálkodásnál továbbra is a takarékosságot kell szem előtt tartani. A települések
befizetéseiről, az intézmények működéséhez szükséges hozzájárulásokról megállapodások
köttettek. A zökkenőmentes működéshez ennek pontos teljesítése mind a fenntartó, mind az
intézmény érdeke.
A szakmai képzések, továbbképzések tervezése és telj esítése a feladatellátáshoz rendkívül
szükséges, és a humán erőforrással történő ésszerű gazdálkodás kiemelt jelentőségű az ellátottak
érdekében.



4. Az ellátás fejlesztésére bevont pályázati források és a várható pályázati
lehetőségek.

• A nagykörűi idősek otthonában férőhely fejlesztésre és az intézmény
korszerűsítésére TIOP-os (TIOP 3.4.2-11/ sz.) pályázatot adtunk be, a támogatási
szerződést írásban 2015.március 03-án kaptuk meg. A pályázaton elnyert összeg
82.983.521 Ft, mely a teljes beruházás költségét fedezi. A projektnek
köszönhetően a jelenleg 22 férőhelyet 26-ra növeljük, megszüntetve ezzel a
lakószobák zsúfoltságát, ezáltal biztosítva lesz a 6 m2!fő terület. A tervezett
utólagos hőszigetelés és nyílászárócsere növeli a helyiségek használati értékét,
lehetőséget biztosít a költséghatékony működtetésére.

5. Az ellátások fejlesztésének lehetőségei
Az intézmény takarékos gazdálkodása szempontjából pályázati lehetőségeket vizsgálni
kell, együttműködve a települések vezetőivel. A fűtési kiadások csökkentésénél
kihasználni az Uniós pályázati lehetőségeket a megújuló energiák felhasználására.
A szociális ellátó rendszer számára kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel
kísérni, s minden lehetőséget megragadva forrásokhoz jutni az intézmény működése
érdekében.
Az emberi erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás biztosítása annak érdekében, hogy
a szolgáltatásainkat igénybe vevő ellátottak megkapják az állapotuknak megfelelő
magas színvonalú ellátást.

Besenyszög, 2015. április 8.

Csapó Pálné
igazgató



Ernlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak.

Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó.

Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi ajó,

és sose felejtsd el, hogy csakjót szabad tenned, ártanod soha.

(Szabó Magda)

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a

2014. évi feladat ellátásról

Szajol, 2015. május 13.



Tisztelt Képviselő Testület!

Egy társadalom megítélését jelentősen befolyásolja, hogy miként bánik a legkiszolgáltatottabb

emberekkel, az idősekkel, a fogyatékosokkal, a betegekkel, a hajléktalanokkal, a nehéz

helyzetben lévő családokkal. Az elmúlt évtized gyors változásai hazánkban eltérő mértékben

érintették a lakosságot. Gyakori problémát jelent a népesség fogyása, elöregedése, a lakosság

alacsony jövedelmi szintje, a lakosság egészségi állapotának romlása, a

szenvedélybetegségben szenvedők számának növekedése. Számolni kell a tartós

munkanélküliséggel, a lakásfenntartás nehézségeivel. A család már nem igazán tudja betölteni

a hagyományos gondozó- ellátó funkciót, ami megnehezíti az arra rászoruló időskorúak

ellátását. Minderről feladata gondoskodni a szociális ellátásnak.

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint

az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális

alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított ellátásokat.

Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz

helyzetben lévő egyéneknek, hogy saját otthonukban és lakókörnyezetükben önállóan

életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból

származó problémáikat megoldhassák.

Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsősorban a szociálisan rászoruló

családok, az időskorúak, a fogyatékkal élő emberek, a pszichiátriai betegek,

szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat.

Településünkön az alapszolgáltatások közül az alábbi ellátások érhetőek el:

• Családsegítés

. Házi segítségnyújtás

• Étkeztetés

• Jelzó’rendszeres házi segítségnyújtás

o Nappali ellátás

• Közösségi szenvedélybeteg ellátás

o Közösségi psziehiátriai beteg ellátás

A szakosított ellátási formák működtetése településünkön nem kötelező feladat.
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Szajol település 2008. január Ol-től VII. telephelyként csatlakozott a Szolnoki Kistérség

Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjához.

A községben működő szociális ellátások tehát 2008. január Ol-től kistérségi keretek között

működnek tovább, szakmai központunk Besenyszög lett.

A Szajoli telephely szakmailag önálló szervezeti egységben látja el feladatait a

telephelyvezető koordinálásával. Az igazgató közvetlenül irányítja a telephelyvezetőt,

gondoskodik a szakmai munka szabályainak betartásáról.

A telephelyvezető feladatát a feladatellátásához kapcsolódó jogszabályokban foglaltak

alapján végzi.

A telephelyvezető részt vesz a Területi Szociális Bizottság ülésein, hogy munkája végzéséhez

minden ismerettel, információval rendelkezzen ahhoz, hogy a településen élő lakosság

szociális szükségleteit a lehetőségekhez mérten a legmegfelelőbb szinten tudj a kielégíteni. A

szakfeladatoknál felmerülő dologi kiadásokat ellátmány fedezi, mellyel a telephelyvezető havi

elszámolással tartozik a kistérség felé.

Dolgozói létszám 2014-ben:

. 1 fő főállású családgondozó (családsegítésben), aki ellátja a telephelyvezetői

feladatokat is

. 1 fő főállású családgondozó (gyermekjólétben)

• 1 fő főállású klubvezető (nappali ellátás)

• 1 fő főállású szociális gondozó (nappali ellátás)

• 5 fő főállású gondozónő (házi segítségnyújtásban)

• 1 fő 4 órában foglalkoztatott takarító

A szajoli telephelyen dolgozó közalkalmazottak feladatukat a szociális munka etikai

kódexében foglaltak alapj án látják el, a dolgozók munkaköri feladatait, kötelességeit pedig

munkaköri leírás rögzíti.
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A biztosított szolgáltatások formái alapellátás keretein belül

]. Családsegítés:

A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés

problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került családok, és egyének ellátása. Az ellátás célja a

családok életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése, illetve

preventív ellátások biztosítása. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy az egyének és

családok életvezetési képességüket meg tudják őrizni.

2005. októbere óta a családsegítő szolgálattal együttműködnek a településen élő, aktív korú

nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek.

Őket is figyelembe véve a családsegítő szolgálat az elmúlt évben (2014. év) összesen 36 főt

gondozott. A Családsegítő Szolgálat legjellemzőbb gondozási tevékenysége a hivatalos

ügyintézésben való segítségnyújtás, nyomtatványok/kérelmek kitöltésében való

segítségnyújtás, egyéni segítő beszélgetés, információnyújtás, továbbirányítás.

2. Házi se~ítse’~nyúftás:

A házi segítségnyújtás célja az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek

megfelelően a lakásán, a lakókörnyezetében biztosítani.

A Házigondozó Szolgálat 1986. óta működik településünkön. A szolgálatnál 2014. évben 5 fő

főállású gondozónő és 2 fő tiszteletdíj as gondozónő látta cl a napi munkát. Az 5 fő gondozónő

átlagosan 10-12 fő gondozottat lát el.

A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe

vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete Saját környezetében, életkorának, élethelyzetének

és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával,

felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozott lakásán az ellátott

háztartásának vitelében kifejtett tevékenységek: mosás, takarítás, fűtés, segítségnyújtás a testi,

személyi higiéné fenntartásában. Gyógyszer kiváltása, orvoshoz, szakrendelésre, kórházba

kísérés. A szolgáltatásért az igénybevevőknek nem kell térítési díjat fizetniük, bár tudjuk, a

gondozottak számára ez a fajta segítségnyújtás megfizethetetlen, hiszen családtagként

tekintenek a gondozónőikre, akik nem csak segítséget visznek mindennapjaikba, de sokszor

az egyetlen támaszt jelentik számukra.
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A gondozónők tevékenységükről gondozási naplót vezetnek, mely hivatalos dokumentum, az

állami normatíva igénylésének is feltétele.

A szociális gondozó az ellátott bevonásával gondozási tervet készít az ellátott részére nyújtott

szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.

2014. év december 31-én településünkön házi segítségnyújtásban ~ fő részesült.

Hosszú évek óta hagyománnyá vált községünkben az Idősek Világnapja alkalmából az

„idősek napi” rendezvény megszervezése az Önkormányzat által, ahol évente egyszer csak

időseink vannak a középpontban. Próbáljuk ezt a napot felejthetetlenné tenni számukra.

A rendezvényen vacsorával, hangulatos zenével, az óvodások műson~al, és maguk készített

ajándéktárgyakkal kedveskednek a vendégseregnek.

A rendezvényen a Polgármester Úr külön köszönti községünk legidősebb lakosát.

A 80 éven felüli idős lakosainkat minden évben karácsony táján külön, részükre készített

ajándékcsomaggal köszönti az Önkormányzat. Csomagjaink tartós élelmiszert és édességet

rejtenek, melynek házhozszállításában a házigondozó kolléganők is részt vesznek.

3. Étkeztetés:

Az alapellátások közül az egyik legnépszerűbb szolgáltatás. Napi egyszeri meleg ételt

biztosítunk a szociálisan rászorulók részére, melyet vagy közvetlenül a tálalókonyháról

visznek haza, vagy ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota ezt indokolja, tiszteletdíj as

gondozónők szállítják a gondozott lakására. A tiszteletdíj as gondozónők munkájukról

gondozási naplót vezetnek, 2014. évben havi 15. 000,- Ft tiszteletdíjban részesültek.

Az étkeztetésért az ellátottak napi személyi térítési díjat fizetnek, melynek mértéke havi

jövedelmük figyelembevételével alakul.

2014. év december 31-én településünkön étkeztetésben 93 fő részesült.

4. Jelzőrendszeres házi segítse’~nyúftás:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ez az ellátási

forma 2009. február 05-e óta működik a településen. Lényege, hogy az igénybevevő egy

jelzőkészüléket kap, melynek segítségével egészségügyi problémája esetén azonnal
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kapcsolatba tud lépni az ügyeletben lévő gondozónővel, és ezáltal azonnali segítségben

részesül.

Az ellátott, egészségügyi problémája esetén ajelzőkészülékről egy jelzést küld a központ felé,

aki ezt a jelzést fogadja és értesíti a helyben ügyeletes gondozókat.

Településünkön az ügyeletet a házi gondozást is végző gondozónők látják el. A gondozónők

max. fél órán belül a helyszínre érnek és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Az ügyelet 0-24 óráig terjed, a készülék tehát a nap bármely szakaszában használható.

A központ Szajol részére 2014-ban 36 db készüléket biztosított, melyek mindegyike

folyamatosan kitelepítésre került. 2014. évben összesen 53 esetben kellett intézkedniük a

gondozónőknek, ebből 6 eset volt az éles riasztás.

Az intézményi jogviszony az összes alapellátás esetében megállapodás megkötésével jön

létre. A megállapodás tartalmazza:

- az ellátást igénybe vevő, a tartásra kötelezett, vagy azt vállaló hozzátartozó adatait

- a szolgáltatást biztosító intézmény adatait, feltüntetve a szolgáltatás szociális

törvényben meghatározott megnevezését, a működési engedély számát

- az ellátás kezdő időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartamra

szól)

- a felek tájékoztatási kötelezettségét az ellátások tartalmáról, feltételeiről, a szükséges

okiratokról és más jogszabályban meghatározott feltételekről

- az értesítés módját a szolgáltatásról, az ellátásért fizetendő személyi térítési díj

mértékét, melyet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni az ellátást

igénybe vevő a gondozószolgálat murikatársánál

- a személyi térítési díj fenntartó általi felülvizsgálatát

- az intézményi j ogviszony megszűnésének feltételeit.

Az ellátást igénybe vevő és a telephelyvezető két tanú előtt hja alá a megállapodást, így jön

létre az intézményi jogviszony.

5. Nappali ellátás:

Néhány év kihagyás után településünkön újra elérhető az idősek nappali ellátását biztosító

szolgáltatás. A működési engedélyben meghatározott maximális 30 fővel működik.

Önkormányzatunk 201 3-ban adta át a felújított, korszerűsített, akadálymentesített épületet,

melynek kivitelezésére közel 10 millió Ft-os önerőt vállalt a költségvetésében a

képviselőtestület. Az intézmény a jogszabályban előírt feltételeknek maximálisan megfelel,
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lehetőség van közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat

tisztítására. Ezen felül a szabadidő eltöltéséhez változatos lehetőségeket kínál. Lehetőség van

Újság, folyóirat és könyvek olvasására, kártya és társasjátékokra, tv nézésére, fiimvetítésre,

varrógép és számítógép használati lehetőségre internet kapcsolattal. Továbbá programjaik

között szerepel egészségügyi, kulturális és ismeretterjesztő előadások szervezése,

kirándulások, kézműves foglalkozások, ünnepeinken történő közös megemlékezések.

Önkormányzatunk Képviselő-testületének döntését követően vásárolt egy 9 személyes,

használt FORD kisbuszt, amely jó néhány klubtagnak könnyíti meg a klubba való be és

hazajutást. Nagy segítség ez azoknak, akik egészségügyi állapotukból kifolyólag, vagy a

távolság miatt nem tudnák igénybe venni a szolgáltatást.

6. Közösségi szenvedélybeteg ellátás:

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú,

közösségi alapú, az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek

célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

A háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő

állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, szociális és mentális gondozása válik lehetővé.

A közösségi ellátás során a gondozó a következő szolgáltatásokat biztosítja:

. problémaelemzés, problémamegoldás,

o készségfejlesztés,

o továbbirányítás.

2014. évben közösségi szenvedélybeteg gondozó 4 fővel dolgozott településünkön. A

gondozó heti egy alkalommal, keddi napokon érhető el az ügyfelek számára a Családsegítő

Szolgálat irodájában.

7. Közösségi pszichiátriai beteg ellátás:

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi

alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott

otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

Pszichiátriai beteg ellátás igénybevételére 2014. évben településünkön nem került sor.
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Mind a szenvedélybeteg ellátás, mind pedig a pszichiátriai beteg ellátás igénybevételéről,

céljáról és a gondozók elérhetőségéről tájékoztató került kif~iggesztésre a lakosság számára.

Kérem a Tisztelt Képviseló’ Testületet a szakmai beszámoló megvitatására és annak

elfogadására!

Szajol, 2015. május 13.

~&~_~‘ ~
Bódi Krisztina (

Telephelyvezető,



Szajol Községi Önkormányzat Polgármesterétől
: 5081 Szajol,Rózsáktere 1.

Tel.: 56/446-000, Tel./Fax: 56/446-447
E-mail: titkarsag@szai olph.t-online.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. május 27-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Ápr. 24. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet küldött közgyűlése és
elnökválasztás Kunszentmártonban

27. Vöröskereszt elsősegélynyújtó verseny megyei döntő a Sportpályán
28. TCK ülés
29. Kistérségi ügyek intézése

Rendkívüli értekezlet az óvodában

Máj. 1. Majális a Sportpályán
4. Társulási tanács ülés Tiszapüspökiben

Kistérségi elnökségi ülés
6. Kistérségi elnökségi ülés
7. Helpynet rendszer oktatása
8. Humanitárius Települések Országos Találkozója V. Zalaapáti

11. „Együtt-es-ély” pályázat nyitó konferencia — Szolnok
12. Területbejárás a Fő Út szélesítése ügyében
13. Kistérségi elnökségi és tanács ülés
14. OrtoProfil Kit bemutatkozó látogatása

Onkéntes Mentő Csoport eskütétele és gyakorlati oktatása
18. Kooperációs bejárás a Fő úton
19. Kormányhivatali interjú
21. SZASZR társulási ülés

Soron kívüli testületi ülés
26. Rendkívüli történelem óra a Polgármesteri Hivatalban

LEADER közgyűlés - Rákóczifalva
27. Együttes Bizottsági ülés

Testületi ülés

Szajol, 2015. május 27.

~L ~
Szöllősi J’~s f
polgármester



Szajol Közs~gi Önkormányzat Alpolgórmesterétől
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Tel.: 56/446-000, Tel./Fax: 56/446-447
E-mail: titkarsag~szajolph.t-on I ine.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. május 27-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Ápr. 25. Mozgássérültek zenés vacsoraestje
26. Látogatás a civil szervezetek tagjaival az Operaházban
27. Majális programjának egyeztetése
28. 2014-es támogatási kérelmek átadása ellenőrzésre

TCK ülés
30. Fáklyás felvonulás

Máj. 1. Majális
4-5. A kászoni Út részleteinek megbeszélése

Köszönőlevél Szatmári Imrének
11. Támogatási kérelmek áttekintése, megbeszélése
12. Támogatások: Kisdiákokért Alapítvány

községi Labdarúgó Klub
14. Iskolai programon való részvétel a civil vezetőkkel

Egészségnapos felhívás eljuttatása a civil szervezetekhez
18-19. Hivatali teendők

21. Soron kívüli testületi ülés
Támogatási kérelem: Tiszakanyar Horgász Egyesület

27. Szociális Bizottsági ülés
Együttes Bizottsági ülés
Testületi ülés

Szajol, 2015. május 27.

-3)e~»~’~i ~
Bernát Julianna
alpolgármester



Szajol Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Előterjesztés
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015: máj us 27-én tartandó ülésére
Szajol Községi Onkormányzat 2014. évi költségvetésének

telj esítéséről zárszámadásának elfogadásához, a 2014. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról

A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról. (továbbiakban Áht.), annak végrehajtási
rendelete, a 368/2011. (XII.3 1.) Korm. rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló, 2011. évi CLXXXXIX. törvény,(továbbiakban Mötv.), Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény, valamint 4/2013. (1.11.) Korm.rendelet az
államháztartás számviteléről (továbbiakban Ahsz), Új elveket határoz meg a költségvetési
beszámoló elkészítésére.
A zárszámadási rendelet része a konszolidált beszámoló, melyet 2014- évről első ízben a
Kincstár készít el és küld meg a helyi önkormányzatnak.
Az Ahsz előírásai szerint a konszolidált beszámoló részei:

. Konszolidált mérleg

. Konszolidált költségvetési jelentés
• Konszolidált eredménykimutatás

Az Áht. tartalmazza a zárszámadási rendelet kötelező mellékleteit.
A 2014. évi zárszámadási rendelet tervezet az előírásoknak megfelelően, az ott kötelezően
előírt mellékletekkel készült.

I. Általános rész

A Képviselő-testület az 1/2014.(II.05.) számú rendeletével határozta meg a 2014. évi
költségvetés eredeti előirányzatát 570.858.- eFt-ban. Az eredeti előirányzat az évközi
változások szükségessége miatt az év során több alkalommal került módosításra, melynek
eredményeként a módosított előirányzat összege 745.395- eFt.
Az előirányzatok között kiadási és bevételi oldalon is megjelenik az intézmény finanszírozás.
A konszolidált beszámoló készítése az intézményfinanszírozás összegét korrigálja, melynek
eredeti összege 157.3 88.-eFt., módosított összege 157.539.-eFt. tényleges teljesítése 146.084.-
e Ft.

II. Konszolidált beszámoló

A rendelet tervezet 1 .számú melléklete tartalmazza a Kinestár által elkészített konszolidált
beszámolót. A konszolidálás a kiadások és bevételek esetében is korrigál a 146. 084.-e Ft-os
intézmény finanszírozás összegével.
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III. Költségvetési mérleg

A rendelet tervezet 2.számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak és
bevételeinek mérlegét, a pénzeszközök változását.

A 2014. évi költségvetési év teljesítése 757.093-eFt. bevétellel és 645.374. eFt. kiadással
zárult. Az intézmény finanszírozást, mint korrekciós tényezőt figyelembe véve, a tényleges
kiadás 499.290.-eFt., a tényleges bevétel 611.009-eFt. Önkormányzatunk tényleges
költségvetési főösszege közelítőleg 611 millió Ft.

IV. Maradvány

A rendelet tervezet 3. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2014. évi maradványát
együttesen és intézményenként, valamint a maradvány 2015 .évi felhasználásának
jóváhagyását.
A maradvány összege a 111.71 9.-eFt. A melléklet tartalmazza a feladattal terhelt maradványt
és a szabad maradványt.

V. Vagyonkimutatás

A rendelet tervezet 4.számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2014. évi vagyon
mérlegét és a vagyonon belül az ingatlan vagyon részletes kimutatását a Kataszter
nyilvántartásnak megfelelő bontásban.

A mérleg főösszeg 2.756.965. eFt.
Az Onkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait az előterjesztés 2.számú melléklete
tartalmazza.

VI. Költségvetési támogatások

A rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési támogatásait,
jogcímenként.
A normatívák év végi elszámolása alapján 2.839.680.-Ft visszafizetési kötelezettségünk van,
amit a pénzmaradvány terhére visszafizettünk. Visszafizetési kötelezettségünk a
gyermekétkeztetési feladatok támogatás jogcímen keletkezett.

Az Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása: az előterjesztés 1. sz. melléklete
tartalmazza.

A táblázat az egyes feladatok állami finanszírozását és a 2014-ben ténylegesen felmerült
költségeket tartalmazza. Egyenlegként az Önkormányzat hozzájárulása került kimutatásra.
Az állami normatívák számításakor figyelembe veszik az Önkormányzat adóerő képességét,
ennek arányában ún. beszámítási összeggel korrigálják az állami támogatások összegét. Ez
2014. évben az iparűzési adóbevételünk nagyságához igazítva 38.677.-eFt. elvonástjelenttet a
megítélt normatív támogatásokból.
A beszámítás nem érinti a közoktatási feladatok ellátását, esetünkben az óvodát, valamint a
gyermekétkeztetési feladatokat és a közművelődési normatívákat. Azonban jól látható, hogy
ezekhez a feladatokhoz is szükséges az önkormányzat saját bevételeinek felhasználása.
Nem mint állami normatíva, hanem mint egészségpénztári finanszírozás jelenik meg a
Védőnői szolgálat.
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VII. Több éves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások

A rendelet tervezet 6.sz. melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, ami az
adókedvezményeket jelenti Önkormányzatunknál. Kizárólag a jogszabályi előírások szerinti
kedvezményeket alkalmazzuk, egyedi kedvezmények nincsenek.
A rendelet tervezet 7.sz. melléklete tartalmazza a több éves kihatással járó döntések kiadásait
évenkénti bontásban, valamint az Önkormányzat Saját bevételeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a zárszámadási rendelet
elfogadására.

Szajol, 2015. május 5.

/ Szöllősi ~
polgárme ~r



Szajol Községi Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozási aránya
2014.

Előterjesztés 1 sz. melléklet

Szajoli Közösségi Település Epítmény Onkormány
Tiszavirág Gyermek Ház és Közutak üzemelteté Zöldterület üzemelteté Védőnői zati hivatal
Óvoda étkeztetés Könyvtár Közvilágítás fenntartása s kezelés s Szolgálat működése

Bevételek
Állami normatíva 53708 19115 4496 7760 5892 22284 8632 10648 7301 45066
Saját bevétel 1 16 18857 947 7373
Pályázati támogatás 6675
Bevételek összesen 53824 37972 12118 7760 5892 22284 8632 10648 7301 52439
Kiadás
Személyi 50789 7835 26737 7260 57424
Dologi 5286 41877 2753 7252 18551 11390 7681 12011 858 16592
Felhalmozási 268 409 23865 29628 926
Kiadások összesen 56343 41877 10997 7252 42416 11390 7681 68376 8118 74942
Egyenleg -2519 -3905 1121 508 -36524 10894 951 -57728 -817 -22503



Előterjesztés 2.számú melléklet
2014. évi felhalmozási kiadások

Szab! Községi Önkormányzat

inciatlanok beszerzése. létesítése:

alap áfa bruttó
Gábor Áron út aszfaltozás 2 712 800 732 456 3 445 256

Kinizsi utca aszfaltozás 1 406 050 379 634 1 785 684

Pacsírta Út aszfaltozás 2 740 050 739 814 3 479 864

NefelejcsKeleti K,Erdei F.út aszfalt. 7 892 000 2 130 840 10 022 840

269/4 hrsz.volt Mozi ép.vásárlása 1 574 803 425 197 2 000 000

összesen: 16325703 1112090 5230940

05623 összesen: 16 325 1 112 09o1 5 230 940]

épületek, építmények felújítása:

alap áfa bruttó
Vasutaskör felújítása 3 300 517 891 140 4 191 657

Dózsa György Út felújítása 1 020 000 275 400 1 295 400

Csillag út felújítása i 020 000 275 400 1 295 400

Bem apó út felújítása i 000 000 270 000 1 270 000

Sportcsarnokhoz bekötő út felújítása 1 000 000 270 000 1 270 000

Cserépkályha építés Vasutaskör 669 291 180 709 850 000

Óvoda épület külső hőszigetelése 3 000 000 810 000 3 810 000

Sportcsarnok felújítási munkái s 831 637 1 574 542 7 406 179

Iskola kézilabdapálya aszfaltozás 5 400 975 1 458 263 6 859 238

Egészségház felújítása 3 945 000 1 065 150 5 010 150

összesen: 26 187 420 7 070 603 33 258 023

105713 összesen: I 26 187 420 7 070 603133 258 0231

nagvértékű tárgyi eszköz bes~erzés:

. 1

~érfigyelő kamerarendszer
szivattyú bezerzés

összesen:

aiap I
575 600!

ara
155 412!

bruuo
731 012

240 0001 64 800j 304 800

815 6001 220 2121 1 035 812

1056413 összesen: 815 600 220 2121 1 035 8121

Szab!! Polgármesteri Hivatal

Immateriális javak beszerzése:

.. ——— . . . . Itrtr~ penzugyi renoszer szoriver

összesen:

alap I
220 000j

áfa
59 400!

bruttó
279 400

220 oool 59 4001 279 400

105613 összesen: 220 000 59 4001 279 4001


