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Jegyzőkönyv

Készült: Karanasság község Önknmiányzat Képviselő-testületének 2014l szeptember 2-i

üléséről.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgánnester

Dr.Brumár Mihály aipnlgáfmester

Dumylk József képviselő

Kászi Richárd képviselő

Tőzsér Degső képviselő

Vidéki Aiííla képviselő

Meghivnttként: Köröskényi Péter jegyző

Csanka Melinda RNÖ elnők

Tóth Tihamér Karancsság könség polgánnestcrc köszönti a Képviselőutestületet és a

maglxivnlítakat.

Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselö-testületi ülés

halárnsntlgépes, mivel a, képviselőkből lfő kivételével mindenki megjelent A., jegyzőkönyv

hitelesítőnek Kászi Richárd és Vidéki Attila képviselőket javasolja kijelölni Tóth Tihamér

pülgármcster, majd előterjeszti az ülés napirenájét.

A? ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitslesítökre tett javaslatnkst a képviselő-testű tagjai

egyhangúlag elfagadják.

AZ ülés napirendje:

l,!Bölcsődc-i ellátás intézményi térítési díjának és a kedvemények mértékének jóváhagyása

[1 1/ Bölcsődei ellátás intézményi térítési dííának és a _kedvesrnén):ek mértékének jóváhagyása

Élöteijesztő : polgármester

! előterjesztés a jegyzőkönyvhön esatnlva/

A pülgáimsstsr tájékaztatja képviselő-testület, hogy Salgótaüán és Térsége

Önkormányzatának Társulási Tanácsa 2614júníus 25. napján kelt zmmss (Vizi) "fm

számú hatámzatával döntött a Százsnnrszép Bölcsöde 2014. nktóber l-től történö

működteteléséről,

A halászat 13. f:) pantjában fnglaltak szerint a bölcsőde intézményi térítési díjának és a

kedvezménynek mértékének júváhagyásához a képvisslő—testülets döntése szükséges.

A döntést meg kell küldeni Salgótarján város részére,

A szóbeli előte-xiesztést követően a Képviselő—testület egyhangú 6 igen szavaxás melleti az

alábbi határnzatnt hozza:



Karancsság Község Önkonnányzat Képviselő—testületének

16/2014. (13.24 határazata

1. Ksrancsság Község Önkormányzatának Képviselő-tasüilete

a Salgótarján és Térsége Önkonnányzataínak Társulásának, Társulási Tanácsa

29/2014, (V1.25*) TTh, sz, határozattal elfügadütt bölcsőcieí ellátás intézményi

térítési díjat és az; alkah'nazandó kedveményeket az 1. melléklet szerinti

tartalümmal jóváhagyja

ZlKarancsság Község Önkarmánymtának Képviselő-testülete hozzájárul ahhüz,

hogy a Salgótarján Megyei Jogú Várna Küzgyűlése a Salgótarján és Térsége

Önkormányzatának Társulása által bíztasított személyes gondaskodágt nyújtó

ellátásakról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló,

91/2014! (III.;É'Y.) önkümányzatí rendelet módosítását a B* melléklet szerint

megalkossa.

Határidő: azannal

Felelős: polgármester

Ezt követően a polgármester az ülést beaárja.
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Karancsság Önkarmányzat Képviselő-testiüetémk 2014. szeptember 2-án magtarmtt

iestületi ülésén megjelentekröl.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor palgármester

Dr. Brumár Mihály alpolgármester

Durnyik József képviselő

Juhász László képviselő

láz—Eszi Richárd képviselő

Tőzsér Dezső képviselő

Vicíékí Attila képviselő

Tanácskazásí (:

 

Köröskényi Péterjegyző  Gsanka Melinda RNÖ ölnöm



Karancsság Község Pulgármfe'sterétőí

MEGHíVÓ

Magyamrszág helyi §nkünnányzatairól szálú Zül Lévi CLWíXíöwény 44-45_§ —ai alapján

Karancsság Község Onkonnányzat Képviselő-testületét

 

15430 órára

össxehívom.

Ag ülés helye: Karancsság Község Önkümányzat tanácsterme

3163.Karancsság3 Kossuth út Műsz—ám

Napirendi javaslat

1./ Bölcsődei eílátás intézményi térítési díjának és a kgdvemnények mértékénekjóváhagyása

Előterjesztő: Tóth Tihamér pelgármester

   

Karancsság, 2014, augusztus 27.

'*x

Makkai 1
Tóth Tihamér MWWÉ
;mlgármester §



 

Salgótarján Magyá Jagú Vára

J(: gyz6j e

 

Szám: mail/2014.

ügyintéző: Visnyámé ár,. Oravecz Andrea IMA böícáödei diétás intézményi térí-

tési díjának és a kedvezmények

méitékénekjóváhagyása

Települési Önkormányaat Polgármestere részére

Székhelyfén

Tísxmít Polgármester Assztxny/Úr!

Saigőtmján és Térsége Önkonnányaatainak Társulásának Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási
Tanács) 2014. június Zi napján kelt ZWÉÚM. (VI. 25.) m. 32. határozatával döntött a Sz'ázszorsxép
Bölcsőds 2314. aktóber 01. napjával történő működtetéséről.

A határüzat 139) magjában foglaltak; szerint a bölcsőde hatézményí térítési díjának és a kedvezmények
mértékémkjóváhawásáhüz a képviseiő—testület döntése szükséges.

Kérem, hagy döntésüket — a határazat 13. e) pantjában megfélölt határidöig: 2014. augusztus mág *
ag alábbi tartalammal húxzák mesg;

L) ........................... Község Önkgrmánmtának Képviselő-testülete a Saígűtaxján és Térsége
Öakormányaatainak Társuíásának Társulási Tanácsa ILM—2.014. (VI. 25.) Tü. sz. határai-atai
ülfügadüü bölcsődei ellátás intéxményí térítési díját és az alkalmazandó kedvemiényeket az: 1.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagja

2.) Község Önkermányzatának Képxáselö—testülete huzzáiámí ahhaz, hogy
Salgótatján Magya Jagú Várm. Közgyűlése a Saígótarján és Térsége Önkannányzatainak Társulása
által biEtüSíIGtt ágexnályes gondoskodást nyújtó ellátásokról, aggok igénybevételéxől, valamint a
fizetendő térítési díjakról szélű 93014. (III. 273; önkonnányxatai rendelet módnsítását a 2. melléklet
szerint megalküssa.

Határidő: agannal

FÉIÉÉÖS: ..... ; .............. polgánnesmr

Kérem! hagy a Képviselő-testület döntését a Társulási Tanács elnöke részére a stolgaalgmag"amiga
email nimfa szkennclve megküldeni sziveskedjgn lsgkésőbh 2014. augusztus BE)—ig..

Sajgátaarján3 2914. auguiaxtus 4.
" 1

Tisztelettel: . * ;.
'a,

: a
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gx-JGaál Zaltán í §

jegyző

 

3109 Salgátarjány Múzaum tér L

Tel.!Fax:(3—2)311-633,a—mai1:3'£ ;?th _ mi ,, _ f' * .

  



Salgátmj'áfz vmgyei Jagű Vára: Közgyűíésg 9152614. (1327,) önkormángaatí rendélezé ]. meíléM—we'

A Salgötarján és Térsége Önkormányzataínak Társulása által bütusított személyes

günduskúdást nyújtó ellátásai; intézményi térítési díja 2014, áprííis 1461

s Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 235 Ft/őra

;; Étkeztetés:

Hal f !; ; 435 Ft
Elvitalének lehetővé tételével,

485 Ft

Lakásra grg—állításával
435 Ft

Ha; fc ' " § " 345 Ft
Elvitelének lehatővé tételével

345

Lakásra száílításával
345 Ft

min 55 F kiszállítág

 

a Nappali elláfást nyújtó intézmény esetén:

3.3.) Idősek nappali ellátása

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

garágíggídúsek 15211: Ja O Fte'nap 345 FUnap 55 Fia/nap

Aranykür Idősek Klubja

Salgótarján () Fdnap 345 Filmap 55 Fünap
damens ellátás

$$$;$$$mm () Eft/nap 345 Filmap 55 Ftlnap

Garai ídőSek Klubja 0 Fat/nap 485 Ft/nap 55 Paz/nap
Kazár Idősek Klubja 0 Fvnap — — -—
Rákóczibánya Időaek Klubía O Fdnap - — ,
Naplementc Idősek Klubja () thnap 485 Hírlap 55 Fünap
Séáhartyán Iáősak Klubía () Ft/nap 485 FUnap 55 thnap
Zabar Idősek Klubía O Pit/nap 485 ITT/nap 55 lat/nag
Szüaspogüny Idősek IGubia () Fifnap 435 thnap 55 FUnap
 



3.5.) lagúnák-us személyek nappali eliátása

 

 

 

 

  

Napközbeni tartózkodás íntéxményí térítési díja
11.036 Ft/fő f napHappalí eilátás keretében igénybe vett étkeztetés intézményi térítési 435 Ft/főinapdíia gvermekkorú eílámtt esetén

Nappali ellátá keretében igénybe vett étkeztetés intézményi térítési GUI! m!főfnap! díja felnöttkarú ellátntt esetén

_Napközbeni tartózkodás és út!: étkezés intézményi térítési díja
950 Ftlfőlnapgyermekksrú ellátott esetén

, _
giaapkőzheni tartózkodás és ott étkezés intézményi térítési díja felnőtt 1.630 Ft/fő/nap" ellátatt esetén    
ák) Tánmgató sznígálat intézményi térítési díj: D Ft

5.) Jelsőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj: 150 Ft! nap

  

6.) Tartós bentiakásos intézmén i ell 'tás: Id'

   

 

  

   

§. DühangCÉ-gd

 

,, ( ,, xülgáítatás

lássak Gühűna — Garad

 

 

 
2.365 minap
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tgűíia'ém

_ 13135 !
1.845 Ft/nai)

55358 Ftlho

Gycimekek Annan—ati Dühana

zabal" 3-610 Ft/nap 133309 Frihá

  
V S,) Hajiékiaíag ízcnxélvek átm

  

 

   

 

x 3301 ,, Itaf

Női es Fél-lá A eheti Szálló 
755 Fiáth 'v ' (! *

  

' a (Női és Férfi Átmeneti Szálló)

   

  
i—

elém1 ' Pit

22.710 Ftlhó

  

 

' — andaxó célú lakóatthana

 

  
  

 

 

Fagyatékos smméiyek ápelű—

gondüxó célú lakéotthana 2350 Ftinap 
  

 

67.440 Fül-Ló

  

16.) Gyermekek naxsközbeni ellátá

 

 

 

 

 

 
  

 

Bölcsőde

 " mmm

 

435 mm ?
 



Saígáimján meg:—af Jogú Vár-as Közgűíése 99814. (HUH örzkarmánwmi rendelem 2. mellékíete

A Salgótarján és Térsége Önkarmánygatainak Társulása által biztosítatt egyes sznciálíg,

gyermekjőiéti, gyermekvédelmi aliátásuk személyi térítési díjainak megállapítása során

alkalmazandó kedvezmények 2314; április 1461

L) Házi segítségnyújtás személyi térítési díj kedvezménye minden esetben: 2034;

zni !:

  

 

   

 

 

' 432353),— ift-lg '

4í.'756,- mg " ' "45 %

42.751 m 35.500 Ft 49; 25 %

35.503; Fwd] 0 %

 

   
 

     

   
 

 

 

 

 

 

 

' 30 %
42751 Ft—rtól a- 85.500 Ft -ig 15 %

35.301Fi—tól
() %

3.) Nappali ellátást nyújtó intézmények

_, dhatákedeményűfn

80 %

57.001 "Et—tói — 71.253 Ft—ig 75 %

71251 "Ft—tól O %    

4.) Gyermekjóléti alapeilátásnk

G ermakek Átmeneti Útthona

 

esetén

esetén

esetén

5 több k esetén

Családuk Átmeneti Dtthana

esetén

1: esetén

esetén

esetén

esetén

  

több

1 szülővel

 

       

     
      

 

   

a

15 %

25 %

35 %

45 %

50 %

   

   

    

   

    

   

   

      

   

   

?. szülővel

2534)

36923

35%

%%

SO%

  
   

   

   

   

  
  



? Hajléktalan személyek átmeneti sgáiláw (Női és Férfi Átmeneti Szálló)

 

 

 

 

  

 

23.509 Ft-íg

23.501 Fr.-tél 42.759 Ft-ig

43.751 ms;

 

 

   
 

a) Gyermekak napközbeni elhiiása:

 ] Bölcsőde: ( ** 95 % l



Saigótarján Megyei Jegú Váms Közgyűlésének

.......... ( ) ünkúrmányzati rendelete

a Salgőtarján és Térsége Önkgrmányxatain—ak Társulása által biztosítntt sxemélyes
gondoskodást nyújtó ellátástakróí, azek igénybevételét-öl, valamint a fizetendő térítési

díjakról

Salgótaxjáa Maggi Jogú Váms Közgyűlése a szacíális igazgatásról és szociális elláí'áSÖki'ÓI
szóló 1991 évi 131. törvény (tavábbiakbam Szt.) 92. § (1) bekezdég b) pontja, a gyemaekek
védeíméről és a gyámügyi igazgatásról, szóló 1997.— évi XXXL törvény (tavábbíakban: (ima)
29. § (3) bekmíésében, valamint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása
Társulási Megáuapcdásában kapart feíhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkoxmányzataíról szölö 2011. évi CMXIX, törvény 13; § (1) bekaxdés 8. pantjában
meghatározott téladatköréhan gljáwa, Salgótarján és Térsége Önkannányzataínak Társulása
tagönkonnányzataínak haaaájárulásávai a Salgótarján és; Térsége Önkamaányzataínak
Társulása állatai biztgsítntt személyim gondaskúdást nyújtó ellátásolaói, azok igénybevémiéről,
valamint a Hzaumdő térítési díjakröi szóló 9/2614. (III. 2?) önkürmányzati randeíat
(tüváhbiakban: Rendelet) módgsítására a következőket rendeli el:

1.§

A, Renáclet 3. § c) pont ab) alpomja helyébe az alábbi rendaüíezás lép:
,,cb) bölssőde,"

2! §

A Rendelet 64 §—a helyébe az alábbi rendeíkcaésak lépnek:

536!§
(i) A, bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluii gyerme—kak napközbeni ellátását; szaksxarű
gondmását és nevelését bíztasító mtázmény; Ha a gyermek a. 3, életévét betöltötte, de testi
vagy szellamí fejlettségi szintje alagján még nam érem az óvodai nevelésre, a 4. évének
betöltését követő augusztug 31-ig nevelhető ég gondozható a bölcsődében.

(2) A böcáődeí elhelyezésre irányuló kérelem a Közpantban és az intézményben nyújtható ha
A kérele-131161 a bölcsőde veáetöje dönt.

(3) A böicsődei füIVÉtül setén eiőnyben kell részesíteni azt a rendazeres gyermekvéáehní
kedvezménye jegasuit gyermeket, akinek sgüíöja vagy más törvényes képvisslője igazolja;

;hegy munkaviszanyban vagy munkavégzésre kanyaló egyébjegviszanyban áll.

(4) A bölcsődei ellátás megszűnik

a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyanuek a B,, életévét betöltötte,
b) az (2) bekezdés szerinti életknr elérésével—"



3. §

A Rendelet 1-1 malláklete helyébe jelen remelem hl mellékleta lép.

át., §

Ez a rendelet 2014. aktóber I-jén lép hatályba.

Székyué dr; Sztrémí Melinda
dr. Gaál Zoltán

palgármesmr
jegyző



ÁLTALÁNGS INIIOKÚLÁS

Salgótarján és Térsége Önkonnányzatainak Társulásának Társulási Tanácsa 29/2914. (VL25.) Tfh.. sz. határoxatával döntött a Százszamzép Bölcsőde: 2014. aktába- (31. napjátóítörténő működtetéséről

A Százszorsxép Bölcsőde működtetése mszi saükségegsé a 9/2014. (III. 279 önkormányzatirenáeíet módúsítágát.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §—1102

A gyemekek napközbeni ellátását a bölcsőde működésének megkezdéséig a családi napközilátta el. A bölcsőde működésének megkezdésével a családi napközi ellátás megszűnik, a
családi napközi ax önknnnáayzati rendeletből törlésre? a höícsődei ellátás beemelésre kerül.

a 2. §th

A Rendelet 6. §ának módosítását mamam, 111er a bö—Icáődeí ellátás Iegfontasabh kérdéseit
szabályozza.

a 3. §—hüz

Ez a sxakasz a Rendelet 1—2, meiíékietémk — intézményi térítési díj összege és a személütérítési díjak megállapítása Safán afkalmaxandó kedvazmé-nyek — módosítását tartalmazza

a 4. §th

Ez. a szakasz a hatályba léptető I'BfldölkiÉ—ZÉSÉ tartalmazza


