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A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének átvételéről,
valamint működésének állami támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 3-án – kedd
– du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének átvételéről, valamint a
Biztos Kezdet Gyerekházak működésének állami támogatására kiírt pályázat
beadására
2. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének átvételéről, valamint a
Biztos Kezdet Gyerekházak működésének állami támogatására kiírt pályázat
beadására
2. Különfélék
Tárgyal napirendi pont
1. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének átvételéről, valamint a
Biztos Kezdet Gyerekházak működésének állami támogatására kiírt pályázat
beadására
Barabás Ferenc polgármester: A napirenddel kapcsolatos előterjesztést a képviselők
megkapták. Kéri, mondják el véleményüket.
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Gyökös Zoltán képviselő, Bihari Gyerekesély Iroda vezetője: A legutóbbi Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén már tárgyaltak a napirenddel kapcsolatosan.
Kormányrendelet alapján finanszírozva lesznek a gyerekházak. Most megjelent a pályázat a
gyerekházak működtetésére. Mint társulás, nem adhatják be. A gesztor önkormányzat
Berettyóújfalu lenne, nem várható el, hogy ők vállalják a működtetést Biharkeresztesen és
Komádiban. 520 E Ft havi normatíva igényelhető a Kincstáron keresztül. Véleménye szerint a
normatívából ki kell jönni. A Közösségi Ház ugyanúgy működhet tovább, együttműködve a
szolgáltatás színvonalát próbálják tartani. Mostani kondíciókkal adják le, 3 hónapról szól első
körben, 2016-ban lesznek tisztább számok. Arról dönteni kell, hogy átveszik-e a gyerekház
fenntartását. Előzetes beszélgetések alkalmával igent mondtak. Sok feladat van, amit nem
finanszíroznak ilyen nagyságrendben. Önként vállalt feladatról van szó, bármikor mondhatja a
képviselő-testület, hogy nem működteti, reméli, ilyenre nem kerül sor. Idén 50 gyerekház
létrehozását támogatja a Minisztérium. Az szerencsés lesz, ha együtt tudják működtetni a
komplexumot, amit felújítottak. A feladatátadási megállapodás az előterjesztés mellékletében
olvasható. Valószínű, hogy a későbbiekben a szolgáltatást intézményesíteni fogják.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Országos hálózattal? Két dolgozó van?
Gyökös Zoltán képviselő: Igen, az anyagi hátteret meg kell teremteni, elkezdődött a munka.
Két dolgozó van, egy szakmai irányító és egy segítsége. 0-3 éves korban a legfontosabb, hogy
a szocializációs szakaszokat elkezdjék. Ahol integrált intézmény van, mint itt, a fenntartása
sokkal olcsóbb, takarékosabb.
Zsilinyi László képviselő: Már elmondta a kétségeit részben, nem a szakmai munkával
kapcsolatosan. Pénzügyileg, önkormányzati szempontból vannak továbbra is kétségei. Nem
intézményként működne?
Gyökös Zoltán képviselő: Feladatellátás, alacsonyabb küszöbű szolgáltatás.
Barabás Ferenc polgármester: Mint ahogyan a védőnői szolgáltatás működik
Biharkeresztesen, feladatellátásként működne az önkormányzaton keresztül. Nem lát benne
nagy kockázatot. Véleménye szerint az állam megnézi, hová teszi a pénzét, hiánypótló
szolgáltatás, amibe beruházott. Nem tudja elképzelni, hogy lemondjanak róla.
Zsilinyi László képviselő: Tovább-foglalkoztatási, - működtetési kötelezettség van?
Gyökös Zoltán képviselő: Egy év van a projekt után, amiből már 2-3 hónap letelik.
Barabás Ferenc polgármester: Irodavezető Asszony telefonon tisztázta a felmerülő kérdéseket
az EMMI főosztályvezetőjével, nehogy nehéz helyzetbe kerüljön az önkormányzat. Nagy a
valószínűsége, hogy intézményként fog működni, akár be lehet integrálni a BESZI-be. Nem
szeret kockáztatni, de úgy gondolja, be kell vállalni a feladatot. Nem gondolhatják, hogy a
berettyóújfalui képviselő-testület a működtetést vállalná.
Harsányi Csaba képviselő: Esély van rá, hogy nyertes legyen a pályázat?
Gyökös Zoltán képviselő: 65 pályázatot várnak, van, aki nem adja be. Az ingatlant és a
felszereltségét vizsgálják, mennyire felel meg a követelményeknek. Problémamentes
kategóriába tartozik Biharkeresztes. Az ingatlan kialakítása és a felszereltség megfelel.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Szépen rendbe lett téve az épület.
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Barabás Ferenc polgármester: Elfogadott a településen ez a tevékenység. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 05.01-jétől átveszi a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI.
fejezetében gyermekjóléti alapellátásként szereplő 38/A§. szerinti Biztos Kezdet Gyerekház
(Biharkeresztes, Kossuth u. 32.) szolgáltatás fenntartását a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulásától.
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Biztos Kezdet Gyerekház működésére pályázatot
nyújt be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz.
3.
A képviselő-testület felkéri Barabás Ferenc polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező a biharkeresztesi Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírására,
valamint a pályázat benyújtására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
31/2015. (II. 3.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 05.01-jétől átveszi a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI.
fejezetében gyermekjóléti alapellátásként szereplő 38/A§. szerinti Biztos Kezdet
Gyerekház (Biharkeresztes, Kossuth u. 32.) szolgáltatás fenntartását a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásától.
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Biztos Kezdet Gyerekház működésére
pályázatot nyújt be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz.
3.
A képviselő-testület felkéri Barabás Ferenc polgármestert, hogy az előterjesztés
mellékletét képező a biharkeresztesi Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló megállapodás aláírására, valamint a pályázat benyújtására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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