Száma: 15495-1/2012.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. augusztus 9-én megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésén hozott
rendelete és határozatai
Rendelet száma
30/2012. (VIII. 15.)
Határozat száma
307/2012. (VIII. 09.)
308/2012. (VIII. 09.)
309/2012. (VIII. 09.)
310/2012. (VIII. 09.)
311/2012. (VIII. 09.)
312/2012. (VIII. 09.)
313/2012. (VIII. 09.)

Rendelet tárgya
A testület a szociális rászorultság esetén nyújth. egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 20/2011.
(IX. 26.) ÖR módosításáról döntött.
Határozat tárgya
A testület elfogadta a Városi Bölcsıde megszüntetı okiratát.
A testület intézmény elnevezésérıl és álláskeretrıl döntött
egyesítés miatt.
A testület intézmények összevonása miatt épület, eszközök
átadásáról döntött.
A testület a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító
okiratának módosításáról döntött.
A testület támogatja a Kırösi Cs. S. Gimn. SzK. és Szki. és Koll.
pályázat benyújtását. (TÁMOP)
A testület támogatja a megváltozott munkaképességő
személyeknek az önkormányzat, ill. intézményeinél történı
foglalkoztatását.
A testület önrészt biztosít a közfoglalkoztatási program 2012. évi
támogatására kiír pályázat keretében.

Kód
L1
Kód
L5
L6
L6
L5
A15
Z1
A15
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus
9-én - csütörtökön - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Buczkó
József, Török István, Tóth Imre, Dombi György képviselık
A rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Juhász Endre
alpolgármester, Oláh Miklós képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Pálócziné
Tóth Mária költségvetési csoportvezetı, Fülöpné Baráz Judit szociális és gyámügyi
ügyintézı, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Györök
Andrea mőszaki ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı,
Jenei Magdolna önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı, Gonda Renáta, dr.
Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje
pont Skopkó Istvánné a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
igazgatóhelyettese

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta majd a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Török István képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Török István képviselı jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Török István képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a meghívóban szereplı 7. napirendi pont levételét
javasolta.
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Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal, illetve a 7. napirendi pont levételével
kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, pont a levételre javasolt napirendi pont miatt
jelezte elıre, nem vállalja a jegyzıkönyv hitelesítését, ugyanis a fellebbezı levelében
azt sugallja, hogy a jegyzıkönyv tartalma nem fedi az ülésen elhangzottakat és ez
számára igencsak sértı.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, el tudja fogadni a képviselı úr érveit,
valószínőleg az említett személy álláspontját nem tudják megváltoztatni, de aki
hallotta már a megnyilatkozásait az tud olvasni a sorok között. A jegyzıkönyvekkel
véleménye szerint minden rendben van, idıben elkészülnek és a tartalmuk is megfelel
az ülésen elhangzottaknak.
Mivel a napirendi pontokkal, a 7. napirendi pont levételével, a napirendi pontok
sorrendjével, és megtárgyalásával kapcsolatban több megjegyzés, észrevétel nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Városi
Bölcsıde egyesítésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium Innovatív iskolák fejlesztése címő TÁMOP-3.1.4-12/2
kódszámú pályázat benyújtásának támogatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés
a
megváltozott
foglalkoztatásának lehetıségérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási program támogatásához
nyújtott pályázat önrészének biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a HAJDÚ TRIBETON Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám)
kérelméhez

munkaképességő

munkavállalók

564

Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
7.)

Elıterjesztés minıségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
bérlıkiválasztására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a szociális rászorultság
esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló
20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr a bizottságok által felvetett kérdésekre elmondta,
tény, hogy a „helyi pénz” elég újszerő, összesen 3 ilyen jellegő fizetı eszköz van az
országban. Hajdúnánáson azonban az elfogadóhelyek aránya már most több mint a
Balatoni korona esetében, pedig az 12 településen van jelen. A Bocskai Korona
biztonságos használatát a széleskörő szabályozással tudják biztosítani. Ez a
rendeletmódosítás arra szolgál, hogy minél szélesebb körben tudják használni ezt a
fizetıeszközt a város polgárai.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Török István képviselı úr arról beszélt, a Bocskai Korona elfogadtatásához
valószínőleg még 1-2 év szükséges. Az ilyen döntések, mint amilyenek a jelen
elıterjesztés tárgyát is képezik, azt eredményezik majd, hogy a korona használata
úgymond „beépüljön” a köztudatba.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, a Start munkaprogram keretében
megtermelt zöldségeket elkezdték árulni a piacon és a Bocskai Koronával fizetıknek
20%-os kedvezményt biztosítanak, íly módon is ösztönözve az embereket ezen
fizetıeszköz használatára. Az embereknek is jobban megéri, ha 10.000,- Ft-ért
12.000,- Ft értékő árut kapnak.
Dombi György képviselı úr azon aggályairól beszélt, hogy ha például a tüzép nem
lesz elfogadóhely, akkor azok, akik Bocskai Koronában kapják a szociális juttatást,
nem tudnak télen tüzelıt venni. Ezért kéri, hogy a rendeletnek legyen egy olyan
melléklete, melyen az igénylı nyilatkozik, hogy miben is kéri a folyósítást.
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Szólláth Tibor polgármester úr a felvetésre válaszolva elmondta, magán az őrlapon,
melyen igénylik a szociális juttatást, a kérelmezınek meg kell jelölni, hogy miben kéri
az összeget folyósítani.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
30/2012. (VIII. 15.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §

A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: R.) 28. §-a az
alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés b)-d) pontjában szabályozott ellátásokat – figyelemmel az 5. § (3)
bekezdésében foglaltakra is – elsısorban Bocskai Koronában kell folyósítani.”

2. §

A R. 36/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet a 3. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az Irodára, vagy a
Gyógyfürdı pénztárába, melyhez csatolni szükséges a kezelések igénybevételét dokumentáló
kezelési lapnak a Hajdúnánási Gyógyfürdı által hitelesített másolatát, valamint az önerı
befizetéseinek bizonylatait.”
Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2012. augusztus 9.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Városi Bölcsıde egyesítésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

307/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – a személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások hatékony,
összehangolt feladatellátásának, és egységes koordinációjának biztosítása
érdekében, a szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve
– úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
11. §-ában biztosított jogánál fogva a Városi Bölcsıdét (4080 Hajdúnánás,
Nikodemusz I. u. 10-12. szám) 2012. október 31. napjával jogutóddal
megszünteti, és 2012. november 1. napjával átadja feladatait a Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgálatnak (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám).

II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde
megszüntetı okiratát a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges feladatok
elvégzésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 31.
MEGSZÜNTETÕ OKIRAT
Az intézmény neve:

Városi Bölcsıde

Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10-12.

Irányító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
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Megszüntetõ szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Megszüntetés idõpontja:

2012. október 31.

Jogutódlás:

Az intézmény a képviselı-testület 307/2012. (VIII. 09.) számú
Képviselı-testületi Határozata alapján jogutóddal szőnik meg. A
jogutód intézmény 2012. november 1-tıl a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 14. szám).

A megszüntetés oka:

a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások hatékony, összehangolt feladatellátása, és egységes
koordinációja az új szervezeti keretek között jobban biztosítható.

A megszüntetett intézmény alapfeladatainak további ellátása az alábbiak szerint történik:
889101
Bölcsıdei ellátás
889109
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó
egyéb szolgáltatások
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel
a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
ellátásra kerülı alapfeladata 2012. november 1-tıl.
Ellátásra nem kerülõ feladat nincs.
Az alapfeladatok ellátását képezõ vagyon az önkormányzat tulajdona, melyrõl az alábbiak szerint
rendelkezik:
−
A Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10., és a Nikodemusz I.
u. 12. szám alatti ingatlanokat 2012. november 1-tıl a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
használatába adja az alapító okiratban meghatározott
feladatellátás céljaira.
−
A feladatellátást szolgáló ingóságokat – berendezési
tárgyak, eszközök – a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városi Bölcsıde részére adja át.
−
Az intézmény 2012. október 31-én fennálló
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
jogosult és köteles.
Az intézmény kötelezettséget 2012. október 31. napjáig vállalhat.
Az intézményben foglalkoztatottak a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
intézményben folytatják közalkalmazotti jogviszonyukat.
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a
alapján egyesítés beolvadással kerül sor.
Hajdúnánás, 2012. augusztus 9.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

308/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos elnevezését
2012. november 1. napjától „Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városi Bölcsıde” elnevezésre módosítja.

II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde
által ellátott tevékenységeket és szolgáltatásokat 2012. november
1. napjától a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
alaptevékenysége körében látja el a jelenleg e feladatokat ellátó
valamennyi dolgozó átvétele mellett.
III. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a b) pontban
foglalt döntésre tekintettel 2012. november 1. napjától a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde engedélyezett álláskeretét a
Városi Bölcsıde alkalmazotti létszámával (12 fıvel) megnöveli, amely
után a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
engedélyezett álláskeretét 22 fıben hagyja jóvá.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények egyesítésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról gondoskodjon, különös tekintettel az önkormányzat
költségvetési rendeletének – a Városi Bölcsıde idıarányos elıirányzatainak a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat elıirányzatai közé történı
átcsoportosítására vonatkozó – módosítására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 31.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

309/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde
Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10., valamint a Hajdúnánás,
Nikodemusz I. u. 12. szám alatti épületeit 2012. november 1. napjától a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde használatába
adja az alapító okiratban meghatározott feladatellátás céljaira.
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II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde
használatában lévı feladatellátást szolgáló eszközöket 2012. november
1. napjától a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
részére adja át.
Felkéri a polgármestert, hogy az épület átadásával járó teendık
végrehajtásáról, és a feladatellátást szolgáló eszközök leltár szerinti
átadásának feltételeirıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 31.
A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

310/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat módosított alapító okiratát a melléklet szerint, 2012. november 1-jei hatállyal, az
alábbi módosításokkal elfogadja.
Az 1. „Intézmény elnevezése” pont az alábbi szövegrészre módosul:
„Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde”
Új alpontként kerül be az alapító okiratba az alábbi szövegrész:
„2.1. Telephelye:
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10-12.”
Új alpontként kerül be az alapító okiratba az alábbi szövegrész:
„8.1. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala”
A 9. „Jogszabályban meghatározott közfeladatok:” pont kiegészül a „bölcsıdei ellátás”
szövegrésszel.
A 10. pont „alkalmazandó szakfeladatok” része kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„889101 Bölcsıdei ellátás
a bölcsıdébe felvettek ellátásával kapcsolatos
bevételek és kiadások.
889109
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó
egyéb szolgáltatások”
A 14. „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony” pont kiegészül az alábbi
szövegrésszel:
„- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény
- a munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény hatálybalépésével összefüggı átmeneti
rendelkezésekrıl és törvény-módosításokról
szóló 2012. évi LXXXVI. törvény”
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A 17. „Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:” pont kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 12.
3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)”
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratban foglaltaknak az
intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatába történı beépítésérıl, valamint a
törzskönyvi nyilvántartás módosítására vonatkozó igény benyújtásáról, és legkésıbb az
október havi testületi ülésre terjessze elı a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
alapító okiratának – egyesítéssel összefüggésben szükséges – módosításáról szóló
elıterjesztést.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 31.

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városi Bölcsıde

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.

2.1. Telephelye:

4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10-12.

3. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából a közüzemi díjak és a
karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.

5. Alapítás éve:
6. Alapító szerv neve:

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
1998.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

8.1. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala
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9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:
gyermekjóléti szolgáltatás,
családsegítés
a
krízishelyzetbe
került
személyek és családok részére, valamint
bölcsıdei ellátás
10. Alapvetı szakágazata száma, megnevezése:
889900

Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

Alaptevékenységei:
Alkalmazandó szakfeladat:
Szakfeladat száma, megnevezése :
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889924 Családsegítés

889101 Bölcsıdei ellátás
889109
841907
889928

a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások
a szociális, vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az
ilyen helyzethez vezetı okok, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség
megırzése
céljából
nyújtott
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások
a bölcsıdébe felvettek ellátásával kapcsolatos
bevételek és kiadások.
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó
egyéb szolgáltatások
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:
Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
11. Vállalkozási tevékenysége:
12. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

13. Az intézmény képviseletére jogosult:
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
nincs

Az intézményvezetıi állást nyilvános pályázat
útján kell betölteni. A vezetıi megbízatást
5 évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete adja.
az intézményvezetı
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foglalkoztatási jogviszony:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény
- a munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény
hatálybalépésével
összefüggı
átmeneti rendelkezésekrıl és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI.
törvény

15. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
szerint.

16. A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. §
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint.

17. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
2892. hrsz. (554 m2)
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 12.
3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)

Záradék:

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde alapító okirata a
310/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2012. november 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2012. augusztus 9.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Szólláth Tibor
polgármester

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium Innovatív iskolák
fejlesztése címő TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú pályázat benyújtásának támogatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Skopkó Istvánné igazgatóhelyettes asszony ismertette a benyújtani kívánt pályázat
tartalmát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

311/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
(4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. szám) az Innovatív iskolák fejlesztése
címő TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú pályázatban való részvételét, a
támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását.
Felkéri a polgármestert, hogy
intézményvezetıt tájékoztassa.

a

képviselı-testület

döntésérıl

az

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. augusztus 13.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a megváltozott
munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásának lehetıségérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, kell-e státusz az ilyen módon
foglalkoztatott munkavállalóknak.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, kell státusz, de azt csak
megváltozott munkaképességő munkavállaló töltheti be.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

312/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
megváltozott
munkaképességő
munkavállalók
foglalkoztatásának
lehetıségérıl szóló elıterjesztést és a megváltozott munkaképességő
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 23. § szerinti rehabilitációs hozzájárulás mértékének
minimalizálását határozza el a megváltozott munkaképességő személyeknek
az önkormányzat és intézményeinél történı foglalkoztatása mellett.
A képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét, hogy
törekedjenek a megváltozott munkaképességő személyeknek az
önkormányzat és intézményeinél történı foglalkoztatására.
Felkéri a polgármestert a képviselı-testület döntése alapján az önkormányzat
intézményvezetıinek értesítésére, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. augusztus 30.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatási program támogatásához nyújtott pályázat önrészének biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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313/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy a
megyei
kormányhivatal
munkaügyi
szakigazgatási
szervei
a
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Kormányrendelet
alapján
meghirdetett
hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatási program 2012. évi támogatására kiírt pályázata keretében
a 8.588.360,- Ft támogatási összeghez 1.515.592,- Ft önrészt biztosít az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. január 31. - a projekt megvalósítására

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
nyilvános ülését 9,12 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

