
Készült: Tardona Községi onkormrínyzatKépviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. október 27. akezdés időpontja: 8:30 óra.

Az ülés helve: Bánhorváti Közös onkormanyzati Hivatal Tardonai Kirendeltsége, Tardona,
Aradi út 1.

Az ülésen ielen vannak a képviselő-testület tagiai kiizül:

Balla György polgármester
Czakő Tivadar képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van: Sziicsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester, F<jldessy Aranka Margit képviselő,
Gyenes Bálint képviselő akik távol maradásukat előzetesen bejelentették.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioggal meghívottak közül:

Juhászné dr. Soltész Edit a|jegyző
Kulcsárné Gór Tünde pénzugyi igyintéző,jegyzőkönywvezető

Balla Gviirw polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megá||apítja, hogy a megváIasztott7 fő képviselő közül 4 fő kép-
viselő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Primász Péter és Pálné Kakszi llona képviselőket. Kéri,
hogy aki egyetért kézfelnyújt ással je|ezze.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagsa egyhangúlag 4 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

I.l Javaslat a Kazincbarcika Vráros Önkormrínyzatával alapfeladat-ellátási megállapodások
felmondásrára és a Bánhorváti _ Mucsony _ Nagybarca Szociális, Családsegíto és Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Trársulásh oz történó csatlakozásra
Előterj esztő : Balla Gytirgy polgármester

2. / Indítv ányok, j avaslatok

A képviselőtestület jelenlévő 4 taga egyhangúlag, 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartozkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:

1./ Javaslat a Kazincbatcika Vríros Önkormrínyzatáva| alapfeladat-ellátási megállapodások
felmondásiíra és a Bánhorváti _ Mucsony _ Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulásh oz történő csatlakozásra
Előterjesáő: Balla György polgármester



,

2. / Inditv ányok, j avaslatok

1. napirend

Balla György polgármester: Köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy két héttel eze|őtt
Viszlai Viktor polgármester úrral egy egyeztető megbeszélést tartottak a családsegítés és
gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban. 2016. januar I-tő| vá|tozik a jogszabrály és Kazinc-
barcikával kötött feladatellátási szerződéseket fel kell bontani és csatlakozni aKözös Hivatal
által műktidtetett tarsuláshoz. Részletesen ismerteti a javaslatot. Kéri, hogy akinek van kérdé-
se tegye fel.
Javaslata a k<jvetkező: ,,1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szociális igazgatásrőI és
szociális ellátásokról szóló |993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997. XxxI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján Kazincbarcika Vá-
rosi onkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéseket (Családsegítés és Gyermekjóléti
alapellátás' Etkeáetés ésHázi segítségnffitás alapellátás) felmondja.2.) AKépviselő-testtilet
úgy dönt, hogy a fenti feladatok ellátásara a Bánhorváti-Mucsony-Nagybarca Szociális, Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot működtető Brínhorváti - Mucsony _ Nagybarca Szoci-
ális, Családsegítő és Gyermekjóléti Irtézményfenntartó Tiírsuláshoz csatakozik.,,

Kérdés éshozzászólás hianyában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő.testület atagsai közüljelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélktil elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatérozúothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének

62 l20|s. (X. 27 .) határozata

a szociális, családsegítő. és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő döntésekről

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tárggya| kapcsolatos előterjesztést
meglfu gya|taésakövetkezőhatÍtrozatothozza:

l.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló
|993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyrímugyiigazgatásról sző|ó 1997.
Xtr Kalincbarcika Városi onkormanyzatta| kö_
tött feladat-ellátási szerződéseket (Családsegítés és Gyermekjóléti alapellátás, Etkeáetés és
Hrízi se gítsé gnyuj tás alapellátás) felmondj a.

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti feladatok ellátására a Bánhorváti-Mucsony-
Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot működtető Bánhorváti _
Mucsony _ Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu.
láshoz csatakozik.

felelős: polgármester
határidő: október 31-

2. napirend

2



Balla Gyiirgy polgármester: Elmondja, hogy elkészült a Borsod Tender által menedzselt
fejlesáési stratégiai terv, melyet két nyomtatott és egy cd.n adtak át. Prímász képviselő ur
áttanulmiínyozásra elkérte az anyagot. Aki szintén át kívanja tekinteni lehetősége vanrá. Az
átadás soriín a Közös Hivatalt alkotó települések polgrírmestereivel tartottak egyeztető megbe-
szélést a terveket illetően és alakítjak ki a megvalósítási útvonalat. A másik bejelenteni va|őja,
hogy elkészi|t a Hősök Könyve, melynek bemutatóját az adventi iinnepekre tervezi.

Primász Péter képviselő: Megjegyezte, hogy ezaz A|do,atok K<inyve.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy valóban akik részt vettel azl és II. világhábo-
rúban' valamint a holokausrtborza|maiban volt részük mind-mind á|dozatok. Atadásrakerült
a Jókai út, mely anagy esőzések alkalmával jő| vizsgazott. Nem á1l meg avíz és még az ár-
kokban is lefolyik.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy jó lenne még kiásni egy szakaszon az árkot, mert
egy kicsit á|I avíz benne. Sokan elkezdték az ingatlanuk e|ott az árkot kiásni, de nem minden
esetben egységes az árok mélysége erre kell egy koncepciót kialakítani.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy 36 m3 tuzifa trímogatásban részesült a telepü-
lés, melynek a kiosztása a közeljövőben fog megtörténrti. Az óvodában a kerítés felrakása a
mai napon veszi kezdetét, szeretné ha a Jőkai ház mögött is létesülne új kerítés. Javasolja,
hogy idei közmeghallgatás 2015. december 7. napjan hétfőn 17 őratőI kerüljön megrendezésre,
hogy a távol dolgozók is részt vehessenek rajta. Kéri, hogy akinek van hozzászőIása tegye
meg.

Pálné Kakszi llona képviselő: Ismerteti az adventi ünnepek során tervezett eseményeket.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgiírmester a képviselő-testületi nyilvrínos ülését 9 óra22 perckor bezétrta.

Dr. Szécsi ottó
j e gy ző me gbizásáhól é s helyettesíté sére :

I
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Juhászné dí. Sóltész Edit 

'

a|jegyző

A j e gyzőkönyvet hitelesítette :
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Pálné Kakszi Ilona

képviselő
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képviselő


