JEGYZOKONYV
Készült: Csány község onkormányzataKépviselő-testületének2012,június 18-án' 14.00 órai kezdettel
meglartotttestületiüléséről.
Jelen vannak: Medve István polgármester,Szabó Margit, Gál Tibomé, Dr. Ködmön
képvise|ők.(4 fő)

Levente Gergely

Tanácskozási joggal megielent: Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia j egyző
Bansó Lász|őné CsRNo elnöke
Medve István polgármester:
Köszönti a megjelenteket.Jegyzőkönyv hitelesítőnekjavasolja Gál Tiborné és Dr. Ködmön
Gergely képviselőket.

Levente

A képviselő-testületa javas|attalegyhangúlagegyetértett,ésmeghozta a következőhatározatát:
Csány község Onkormán yzata Képviselő.testületének

Y sttzotz. (vI.18.) számúbatározata

a 20I2.YI.18-ánmegtartottülésérőlkészült
Csany Község onkormányzatánakKépviselő.testülete
jegyzőkönyv hitelesítőjének
megvá|asztotta
Gál TibornéésDr. Ködmön LeventeGergelyképviselőket.
Medve István polgármester:
hogy szavazzákmega meghívónszereplőnapirendipontot'
Kéria megjelenteket,
a javaslattalegyhangúlag
egyetértett,
ésmeghoztaa következ őhatározatát:
A képviselő-testület
Csány községonkormán yzataKépviselő-testületének
89l 2012.(vI. 18.) számű határ ozata
napirendjét
2lIz,június18-iülésének
a
Csány Község onkormányzatánakKépviselő-testülete
következők szerintállapítottameg:
: _.

I Naprreno:
házi segítségnyújtás
1. Jelzőrendszeres
Előadó: Medve Istvánpolgármester
pont
1.napirendi
Medve István polgármester:
a megjelenteket,
hogy Lőrinci Város onkormányzata20t2. szeptember1. napjától nem
Tájékoztatja
tást.
kívrínj
a ellátni a jelzőrendszeresházi segítségnyúj
Hatvan Város onkormányzata Képviselő-testületeáttekintettea feladat további elláthatóságának
feltételeit.Az eltelt időszak tapaszta|atait
alapul vévefontosnaktartja a rendszertovábbi
lehetőségeit,
je|zőrendszereházi
hiszena
segítségnyújtás
a sajátotthonukbanélő,egészségi
állapotukés
működtetését,
szociális helyzetük miatt rászoruló időskorúakvagy fogyatékkaléIő szeméIyek24 órás felügyeletét
lehetőségetnyi|t az
biáosítja. A jelzőrendszer segíta biztonságosotthoni életvitelt,|<rízishe|yzetben
ezértezen e||átás
történő gyors megjelenésre
és'segítségnyújtásra,
ellátást igénybevevőszemélyeknél
fontos
kistérségben
élők
számáta.
kiemelten
a
hatvani
nffitása

Han'an Város onkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 31-i ülésén döntést hozott ar::a
Hatvan,
r onatkozóan, hogy 2012. szeptember I, napjátőIbiztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
r.alamint aHatvan Körzete KistérségiTöbbcélú Társulásban résztvevőtelepüléseklakossága részére'A
t-eladatota Szociális' Gyermekjóléti ésEgészségügyiSzolgálat Látná e| a jogelőd ésjogutód fenntartók
kö z ött 1étrejö vő megá11apodás aIapján, v á|tozatlan feltétel ekke 1.
\z egyes önkormányzatok döntésénekismeretébenkerül sor a társulási megállapodás mődosításáta,az
szolgálat a|apítő okiratának, a szewezetí működési szabáIyzatának és szakmai programjának
kiegészítésére.
Kéri a megjelenteket,hogy támogassa határozatíjavaslatbanfoglaltakat.
\ képviselő-testületa javaslattal egyhangúlagegyetértett,ésmeghozta a következő határozatát:
Csány község onkormányzataKépviselő.testületéne
90/2012. (vI. 18.) számú határozata
Csány Község onkormányzatánakKépviselő-testületekinyilvánítjaszándékát,hogy 2012. szeptember1.
napjátőI biztosítani kívánja lakossága számára a szociális a|apszolgá|tatásnak minősülő házl
segítségnyújtást.Csány Ktizség Önkormányzat Képviselő-testrilete kinyilvánítja szándékát arÍa
V vonatkozőan, hogy a je|zőrendszeres házi segítségnffitás feladat ellátása céljából trársulni kíván a
Társuláshoz.
Szociális, GyermekjólétiésEgészségügyiSzolgálat Intézményfenntartó
Erről értesül:
1' Hatvan Város onkormányzata _ Hatvan Kossuth tér1.
2, Képviselő-testület- helyben

Medve István polgármester:

nemhangzottel a4ülést14.15-korbezárta'
Mivel több kérdés,hozzásző|ás
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Dr. Ködmtin Levente Gergely
j egyzőkönyv hitelesítő
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o 2012.06.1L-dn
14.00óraí
kezdetteI megtartott r endkívii l i képviseIő-testü Ieti ii IésrdI

tvÉv:.
1./ Medve Istvún

polgúrmester

2./Szentivúnyi-CsomósSzilvia jegyzőnti
3./JózsaZsoltJóaef

alpolgdrmester

4./ GlúlTiborné

képviselő

5./ Szabó Margit

képviselő

DtÍvid
6./JuhtÍsz

képviselő

7./Dr. Ködmiin Levente Gergely
8,/Medve Eva

képvíselő

képviselő
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