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Jelen vannak: Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné,
Gyebnár László képviselık
Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület 4 tagja jelen van, így az ülés határozat-képes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Sulyan Andrásné és Osztroluczki Pál
képviselıket jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
A polgármester javaslatot tesz a napirendre.
1./ A Pásztói Kistérségi Többcélú Társulás szociális ellátó rendszerébıl kilépés.
Elıterjesztı: Matics János polgármester.
A Képviselı-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal tartózkodás és ellen szavazat nélkül a
napirendet elfogadta.
NAPIREND:
1./ A Pásztói Kistérségi Többcélú Társulás szociális ellátó rendszerébıl kilépés.
Matics János polgármester. tisztelt képviselı társaim! Ezen ülést azért hívtam össze
rendkívüli sürgısséggel mert 2011.május.03-án Pásztói Kistérség Többcélú Társulás ( PKTT )
Tanácsa ülésére 04.29.-én kapott meghívóban a társulás ülésén napirenden lesz a Szociális
Feladatellátás Mőködési területének módosítása és a mi döntésünkben is ezen az ülésen
szülessen egy idıben határozat.
2010.január.01-ével döntöttünk, hogy belépünk a PKTT Szociális Intézményi rendszerében
azzal a szándékkal, hogy településünkön biztosítsuk a házi segítésnyújtás, és szociális
étkeztetés színvonalasabb és akadálymentes ellátását. És a PKTT többletforráshoz jusson az
ez általi többletfinanszírozásból.
Gyakorlatban mi történt. A feladatot 2010. évben teljes mértékben pénzügyileg és személyi
háttérrel mi láttuk el az állami normatívát a PKTT többszöri kérésünkre és felszólításunkra a
mai napig sem volt hajlandó átutalni. Ez 2010.évben 1,5 millió forint. a 2011.évben a
szociális étkezésnek a teljes költségét ugyancsak mi finanszírozzuk amivel ugyan csak több
mint 300.eft-al tartoznak. Természetesen az étkezés térítési díjait is ık szedik be. Sajnos a mi
pénzügyi lehetıségünk is korlátozott és ezeket a hiányzó pénzösszegeket hitelbıl kell
finanszírozni melynek kamatai vannak.
Ezért javasolom, T. képviselı társaimnak a PKTT Szociális Intézményi társulásból
2011.június.30-ával való kilépésünket és a feladat ellátást helyben biztosítjuk.
A Képviselı-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal tartózkodás és ellen szavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta.
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Bér Község Önkormányzata
Képviselı-testülete
41/2011. (V.2.) sz. határozat
/ kilépés a P.K.T.T. szociális ellátásából /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális étkeztetés feladat ellátását
2011. június.30. napjától a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás Szociális intézményében
való mőködtetését felmondja.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület úgy határoz hogy a 2011 június.30.napjától
a házi segítségnyújtás ellátásnak mőködtetését felmondja.
3./ Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Társulásból való kilépés szándékról
tájékoztassa a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás Tanácsát.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal.
Mivel más napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

Kmft.

--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Hegedős Tiborné
körjegyzı

--------------------------------------------------------Sulyan Andrásné és Osztrolucszki Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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