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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. október 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.október 26 -i
üléséről.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő
Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Kászi Richárd képviselő
Vidéki Attila képviselő
Meghívottként: Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök
Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat, megállapítja, hogy az
ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés határozatképes. A jegyzőkönyv
hitelesítői Dumyik József és Kászi Richárd képviselők.
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testület
jelenlevő tagjai egyhangúlag elfogadják.
l./ A talajterhelési díjról szóló ll/2013(XI.2.) önkormányzati rendelet célvizsgálata
2./ Szociális étkezés ellenőrzése
3./ Karancsság, Jókai és Újtelepi utak útfelújításra fejlesztési hitelfelvétel
4./ Karancsság Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

5./ Gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
6./ A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése

7./ Önkormányzati hatósági ügyek elbírálása -zárt ülés
l/A talajterhelési díjról szóló 11/2013(Xl.2.) önkormányzati rendelet célvizsgálata
Előterjesztő: polgármester és jegyző
/ előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete/

A Nógrád megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya évben célellenőrzés
keretében vizsgálta valamennyi adó és díj rendeleteket, hogy azok a jelenleg hatályos
jogszabályoknak megfeleljenek. Az NO/TFO/8/2017 számú felhívásban a 2013 évben alkotott
talajterhele'si dij rendeletre tettek felhívást, ami alapján került elkészitésre egy új tervezet.
Ennek ismertetését követően a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a
polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja
a rendelet-tervezetet.
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(X. 27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2. /Szociális étkezés ellenőrzése

Előterjesztő: polgánnester és jegyző
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/
A jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala (a továbbiakban: Hivatal) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Módszertani Főosztály (Budapest) hatósági ellenőrzést végzett Ságúj falu Község
Önkormányzata által nyújtott szociális étkeztetés tárgyában. A szociális étkeztetés szakmai
programja és annak mellékletét képező megállapodás szakértői véleményének

figyelembevételével átdolgozásra került. Ennek megfelelően a szakmai program — mely az
előterjesztés mellékletét képezi - módosítása, aktualizálása megtörtént. A szociális igazgatásról

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának jóvá kell hagynia az

intézmény szakmai programját és a kapcsolódó szabályzatokat.
Az ismertetést követően Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete 7
egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017(X.26.) határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta, elfogadja és jóváhagyja az Önkormányzat által nyújtott
szociális étkeztetés szakmai programját. A szakmai program

a határozat mellékletét képezi.
A szakmai program az elfogadás napjától hatályos.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ Karancsság. Jókai és Újtelepi utak útfelújításra fejlesztési hitelfelvétel

Előterjesztő: polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Karancsság, Jókai és Újtelepi utak útfelújításához
l0.000.000 Ft éven túli lejáratú hitel felvétele indokolt forrás hiány miatt.
A helyi önkormányzatoknak minden adósságot keletkeztető ügyletéhez a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) és
a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a Kormány hozzájárulása
szükséges.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő feltételek együttes
fennállása esetén járulhat hozzá:
a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere
adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke

teljesítését nem veszélyezteti,
b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának
ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési

kiadások folyamatos teljesítése biztosított,
e) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a kormányzati engedély nélkül
megköthető ügyletek és az adósságmegúj ító hitel kivételével — csak abban az esetben
köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi

adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket
vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette,

d) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem

haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az adatszolgáltatási és engedélyezési eljárás kizárólag elektronikus úton, a Magyar

Államkincstár által működtetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM)
rendszeren keresztül zajlik. A rendszerben szereplő adatlapokon a tárgyévben tervezett
adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó főbb adatokat szükséges rögzíteni.
Az adósságot keletkeztető ügylethez történő kormányzati hozzájárulás iránti kérelem
mellékleteként a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint több okiratot is csatolni
szükséges.
Képviselő—testület az előterjesztést követően 7 egybehangzó igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozza:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017.(X.26.) határozata
Karanesság Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy l0.000.000 Ft összegű éven túli lejáratú hitelt kíván igénybe venni az alábbi feltételekkel:

A hitel célja: Karancsság, Jókai és Újtelepi utak útfelújítása
Futamideje: 10 év

Törlesztési ütemezése, végső lejárata: 2027.dcember 31.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében rögzített,
a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saj át bevételeit, nettó állami finanszírozás

keretében várható bevételeit, valamint jogi biztosítékul a Karancsság, Polgármesteri Hivatal
megnevezésű, 20.hrsz-ú önkormányzati törzsvagyon részét nem képező forgalomképes ingatlant
ajánlja fel.
Az önkormányzat képviselő—testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011. évi
CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)lO § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat
hitel felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat vállalja, hogy a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)-ben foglaltaknak
megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a Kormány

hozzájárulását megkéri.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát a futamidő évei

alatt elfogadott költségvetési rendeleteiben, azok évközi módosításában betervezi és jóváhagyja.
Az Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt,
hogy a kölcsönszerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4./ Karancsság Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: jegyző
Karancsság Község Önkormányzati Képviselő—testülete a 2013 évben fogadta el öt év
időtartamra a jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését
biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP), melyet a hatályos

jogszabályban

szereplő

előírásnak

megfelelően

kétévente

szükséges

áttekinteni,

ill.

felülvizsgálni.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

(Ebktv.) 31.§—a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a települési
önkormányzat öt évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján
szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet
az

új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
A törvény által előírt kötelező áttekintés megtörtént, a HEP időarányos megvalós
itása
eredményesen megtörtént, a program felülvizsgálata nem szükséges ezért a HEP
változatlan
formában történő helyben hagyását javaslom.
Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve 7 egybehangzó igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
24/2017. 53.26.) határozata
Karancsság Község Képviselő-testülete áttekintette Kishartyán
Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Tekintettel arra, hogy a
program elkészítése óta nagyobb változások nem történtek, a

felülvizsgálatot nem látja indokoltnak. Erre való tekintettel a
27/2013. (VIIA.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programot változatlan formában hatályban tartja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé osatolva/
A jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügy
i
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében évente átfogó
értékelést kell készíteni a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai
ellátásáról — (a 149/12997. (IX.10.) Korm.rendelet tartalmi követelményeinek megfelel
ően) —

melyet a képviselő-testület megtárgyal.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének
elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői gondosk
odásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekjóléti szakellátások, hatósági intézkedések
biztosítják. A
beszámolóval egyidejűleg elkészült a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
munkatársai
által készített beszámolók is.
A beszámoló ismertetését követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017./X.26./ határozata

Karancsság Község Képviselő -testülete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
készített értékelést megtárgyalta és elfogadta.

A Képviselő ——testület egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy
ezt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
részére küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

6./ A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése
Előterjesztő: polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Karancsság Községre vonatkozó

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendeletmegalkotására, valamint a helyi
építési szabályzat ebből fakadó szükséges módosítására a települési főépítészi feladatok
ellátására a Kenyeres Consulting Tanácsadó Bt—vel való megbízási szerződés megkötéséről

szültetett döntés. Tekintettel arra, hogy ez meghiúsult, a 2B Építész Bt.vel való megbízási
szerződés megkötését javasolj a.
Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017./X.26./ határozata
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő testülete
a Karancsság Községre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv és
Településképi Rendeletmegalkotására, valamint a helyi építési szabályzat
ebből fakadó szükséges módosítására a települési főépítészi feladatok ellátására
787.400 Ft 4— áfa díj ellenében a 2 B Építést Iroda Btt (Budapest) bízza meg
Egyben felhatalmazza a polgármestert vonatkozó megbízási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
6. [Rendkívüli települési támogatások elbírálása -zárt ülés

A polgármester az ülést bezárja és zárt ülést rendel el.

Címe
Tóth Tihamér
polgármester
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Durnyik József
jkv.hitelesitő

44430 70
Kászi Richárd
jkv.hitelesitő

Karancsság Község Polgármesterétől

ME GHI'VÓ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 Lévi CLXXXIX. törvény 44-45.§ —ai alapján

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületét
2017. október 26 -én (csütörtök) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám
Napirendi javaslat
l./ A talajterhelési díjról szóló ll/2013(XI.2.) önkormányzati rendelet célvizsgálata

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröskényi Péter jegyző
2./ Szociális étkezés ellenőrzése
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Köröskényi Péter jegyző
3./ Karancsság, Jókai és Újtelepi utak útfelújításra fejlesztési hitelfelvétel

Előterjesztő: Tóth Tihamér_polgármester
4./ Karancsság Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

5./ Gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző
6./ A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítése
Előterjesztő: Tóth Tihamér_polgármester
7./ Önkormányzati hatósági ügyek elbirálása —zárt ülés

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2017. október 19.
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Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2017.október 26-án megtartott
testületi

ülésén megj elemekről

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő
Dumyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Vidéki Attila képviselő
Kászi Richárd képviselő

Tanácskozási iogggl meghívottak:

Köröske'nyi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnöke

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-te
stületének
10/2017.(X. 27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szab
ályokról

Karancsság község Önkormányzatának Képv
iselő—testülete a környezetterhelési díjról
szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) beke
zdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk ( 1) beke
zdés a) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLX
XXIX. törvény 13.§ ( 1) bekezdés l 1. pont
jában
meghatározott feladatkörében a talajterhelési
díjra vonatkozó eljárási szabályokról az aláb
bi
rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Karancsság község szennyvízcsatornával
ellátott területeire,
b) arra a környezethasználóra (a környeze
t védelmének általános szabályairól szóló
1995.
évi LIII. törvény 2. § (2) bek.), aki (amely)
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: tht.)
ll.§ ( 1) bekezdése alapján az engedélyhez
kötött kömyezethasználata során a talaj terh
elésével járó anyagot bocsát a környezetbe
(a továbbiakban: kibocsátó);

2.§
Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazásában:
a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szoc
iális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott bevétel,
b) egyedül élő: az Sztv. 4. § ( 1) bekezdés
e) pontjában meghatározott személy,
e) háztartás: az Sztv. 4. § (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott személyek közösség
e.
3.§

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség
'I'alajterhelési díjfizetési kötelezettség azt
a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rend
elkezésre
álló közcsatomára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés
hatá
lya alá
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve a
zárt szennyvíztározót is alkalmaz.
4.§
Talajterhelési díj meghatározásának módja

(l)A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott,
vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetősé
g hiányában az átalány alapján meghatár
ozott víz
mennyisége.

(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabá
lyait, ezen belül a talajterhelési díj
egységdíj ának mérté

két, és Karancsság közigazgatási területére vona
tkozó
területérze'kenységi szorzót a rendelet 1. szám
ú melléklete tartalmazza.

(3) Amennyiben a kibocsátó nem a települési
vezetékes ivóviz rendszerből vételezi a vizet
és
mérőóra az egyedi vízbeszerzési helyhez nem
kapcsolódik, a talajterhelési díj számításának
az
alapja az ingatlanban élők személyek szám
a alapján személyenként:
a) fürdőszobával nem rendelkező ingatlan eset
ében
10 liter/nap,
b) fürdőszobával rendelkező ingatlan esetében
60 liter/nap átalány vizmennyiség.
(4) A talajterhelési dij alapja csökkenthető a
tht. l4.§-ában szabályozottak szerint szám
lákkal
igazolt mennyiségekkel.

5.§
A talajterhelési díj bevallása és megfizet
ése
(l)A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítani, bevallani e Rendelet 2. szám
ú
melléklete szerinti — az önkormányzati adóh
atóságok által rendszeresíthetö bevallási,
bejelentései nyomtatványok tartalmáról szól
ó 35/2008.(Xll.3l.) PM. rendelet 9. mellékle
te
szerinti e rendeletben foglalt kedvezmények
kel kiegészített — nyomtatványon és megfizet
nie
az önadózás szabályai szerint a tárgyévet köve
tő év március 3 l -éig.
(2) A talajterhelési díjat Karancsság Község
Önkormányzatának 1 1741 OOO—1545104803920000 számú talajterhelési díj beszedési
számlájára kell befizetni.
6. §
Adatszolgáltatás
( l) A kibocsátók azonosítása és bevallásuk
ellenőrzése érdekében a közszolgáltató az
önkormányzati adóhatóság kérésére az általa
meghatározott időszakonként adatszolgáltatást
teljesít a közcsatornára való új rákötésekről, illetve
a vízszolgáltatás megszüntetéséről.
(2)A közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához
és ellenőrzéséhez szükséges adatokat
(vízdíj—, csatornadíj-fizető neve, lakóhelye, egyéb
azonosításra alkalmas adata, az ingatlan
címe, az elfogyasztott víz mennyisége) az adóh
atóság rendelkezésére bocsátja az adóévet
követő év február 28. napjáig.

(3) Az (1 )—(2) bekezdés alapján bekért és szolg
áltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság
kizárólag a kibocsátók azonosítására és a bevallás
ok ellenőrzésére használja fel.
7. §
Eljárási szabályok

(l)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási felad
atokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről, a fizetendő díj
összegéről, befizetéséről és a
mentességb
en részesülő kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság nyilvá
ntartást vezet.

(3) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez
kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására e rendelet, és a tht., az ott nem szabá
lyozott kérdésekben az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkal
mazni.
Díjfizetés alóli kedvezmény

8.§
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az
a természetes személy kibocsátó,
a) a háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelemének összege nem haladja
meg

az adóév utolsó napján érvényes mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb
összegének 250%-át,

b) egyedül élő, és a havi nettó jövedelme nem halad
ja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át

e) egyedül élő, 70 év feletti személy.
(2) Az (l) bekezdésben foglalt díjkedvezmény az
e rendelet 2. melléklete szerinti talajterhelési
dij bevallás benyújtásával érvényesíthető. A kedv
ezményre való jogosultsághoz csatolni
szükséges a bevallás benyújtását megelőző 6 havi
nettó jövedelemről szóló igazolásokat.
9.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2018. január l—jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kara
ncsság Község Önkormányzata
Képviselő — testületének a talajterhelési díjról
szóló ] 1/2013 (Xl.2.) önkormányzati
rendelete hatályát veszti.

Karancsság, 2017.október 26.
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1 melléklet

A talaiterhelésí díi számításának részletes szabályai
Talajterhelési díj mértéke: TTD : E x A x T
TTD : fizetendő éves talajterhelési díj
E : egységdíj (Ft/mB )

A : díjfizetési alap (m3 )
T : területérzékenységi szorzó
Karancsság község területérzékenységi szorzója: 1,5
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1. 200 Ft.

2.sz.melléklet

BEVALLÁS1
a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelye
zéshez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz
20

évről

!. A díjfizetö (kibocsátó):

Neve:
Születési helye:
ideje: év hó nap

Anyja születési családi—és utoneve:
Adószama: BÚÚÚÚÚÚÚ-B-ÚÚ
Adóazonosító jele:!Zl Cl [3 El El El El D 13 El
Statisztikai számjele: El El DE! El ÚÚÚ' EIB
El Ú'DÚ El "Ú El
Lakóhelye El El Ú El .....................
. város, község ................... közterület
................. közterület

jellege hsz .............. ép ............... lh .......
...... em ........ ajtó

Levelezési címe: ElElElCl .....................
. város, község ................... közterület
................. közterület
jellege hsz.............. ép ............... lh .......
...... em ........ ajtó
Telefonszáma: ........................ emai
lelme...........................
ll. A díjfizetéssel
érintett lngatlan

Címe: Cl El Ú El ...................... város, község .......
............ közterület ................. közterület jellege

hsz.............. ép ............... lh ............. em
........ ajtó

Helyrajzlszáma:DBÚD/BBDÚ/DDDD/BÚÚB
lll. Az ingatlan tulajdonosának (Akk
or kell kitölteni, ha nem azonos a díjfi
zetövel. ):
Neve (cégneve):
Születési helye:

ideje: EBBE évljlj hó Dü
nap
Anyja születési csaladi és uténeve:

Levelezési címe El B E El ..............
........ város, község ................... közterül
et ................. közterület

jellege hsz .............. ép ............... lh
............. em ........ ajtó

l A 35/2008. (Xll. 31.) PM rendelet 9.mel
lékletének megfelelően megállapítot
t szöveg.

N. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1.

A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért)
vízmennyiség:

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat
rendelete szerinti átalány-víz mennyiséget kell beírni!)

m3

2.

Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált
vízmennyiség:

3.

Szennyvizszállításra feljogosított szervezet által igazoltan
elszállított

m3

4.

szennyvíz mennyisége:

m3

Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

m3

A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3,;4. sorok
összegével):
m3
6.

A talajterhelési díj egységmértéke:

7.

Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati
adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)

8.

1 200 Ft/m3
1,5

A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor)

Ft

Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény
a.,./2017.(... .) önkormányzati Rendelet 6.§ (1) bekezdés

a)

b)

c) pontja alapján*

Ft

10. Fizetendő talajterhelési dij:

Ft

Az önkormányzati rendelet szerinti mentesség érvényesítéséhez a kibocsátó nyilatko
zata és
igazolások csatolása*
igen
a)

a kibocsátó háztattásában élők egy főre jutó havi nettó
jövedelemének összege nem haladja meg az adóév
utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250%—át

b)

egyedül élő, és a havi nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %—

c)

egyedül élő, 70 év feletti személy

Jővedelemigazolás csatolása a bevallás benyújtását megelőző 6 havi nettó jövedelem
ről
A háztartásban élők száma:

fő

adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

nem

db

ELÖTERJESZTÉS
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szab
ályokról
Készült: Karancsság Község Önkormányzat
a Képviselő-testületének 2017.október 26—i
ülésére
Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző
A Nógrád Megyei Kormányhivatal oélv
izsgálata alapján törvényességi felhívás
sal élt
Ságújfalu Község Önkormányzata Képv
iselő-testületének a a talajterhelési díjr
ól szóló
ll/2013.(XI.

2.) önkormányzati rendeletet célvizsgálat

a alap

ján.
A megállapítások a következők voltak:
A rendelet a Kdt—ben meghatározott össz
hangot kell biztosítani, a szabályozás
felülvizsgálatával.
A bevallási nyomtatványt a 35/2008(XII.
31.) PM rendelet alapján kell elkészíteni.
A befizetési
számla számot meg kell határozni. A joga
lkotásról szóló 2010.e'lvi CXXX.törvény
,
valamint a
gazdasági stabilizációról szóló 201 Lévi
CXCIV törvény vonatkozó előríásainak
figyelembevétele.
A törvényességi felhívásnak eleget téve
javaslom 16/2013.(XI. 13.) önkormányzat
i rendelet
hatályon kívül helyezését és egy új rend
elet megalkotását a vonatkozó előíráso
knak
megfelelően,
amely egyúttal biztosítja a fent említett
jogszabályokhoz való még pontosabb megf
elelést.

ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. §-a alapján az előzetes hatá
svizsgálattal a
jogszabály előkészítője felméri a szab
ályozás várható következményeit. A
törvény 17. § (2)
bekezdése alapján az előzetes hatásviz
sgálat keretében az alábbi tényezők Vizs
gála
ta szükséges:
Társadalmi-gazdasági hatása: A környeze
tterhele'si díjról szóló törvényben kapo
tt felhatalmazás
alapján és a törvényben meghatározott
keretek között tartalmazza Ságúj falu köz
ség
közigazgatási
területén a talajterhelési díj fizetési köte
lezettség konkrét szabályait.
Költségyetési hatása: Mivel a rendelet
a talajterhelési díj mértékében nem tart
almaz változást,
ezért költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következményei: ninc
s
Adminisztratív terheket befolyásoló hatá
sa: nem jelentős
Egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségesség
e: A környezetterhelési díjról szóló 2003
. évi LXXXIX.
törvény, valamint a jogalkotásról szól
ó 2010. évi CXXX. törvénnyel történő
összhang
megteremtése.

A rendelet alkalmazásához szükséges felt
ételek:
A jogszabály alkalmazásához szüksége
s személyi, szervezeti, tárgyi és pénz
ügyi feltételek
rendelkezésre állnak, azokat az önkormán
yzati hivatal biztosítj'a

öröskényi éter
jegyző

,, TERVEZET ,,

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017.(X. .) önkormányzati rendelete

__a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról
Karancsság község Onkormányzatának Képviselő—testülete a kömyezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3.§ (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról az alábbi
rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Karancsság község szennyvízcsatornával ellátott területeire,
b) arra a környezethasználóra (a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 2. § (2) bek.), aki (amely) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: tht.) ll.§ (1) bekezdése alapján az engedélyhez
kötött kömyezethasználata során a talaj terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a
továbbiakban: kibocsátó);

2.§
Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazásában:
a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel,
b) egyedül élő: az Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy,
e) háztartás: az Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személyek közössége.

3.§
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvizelhelyezést, ideértve a zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

4-§
Talajterlielési díj meghatározásának módja

(l)A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapj án meghatározott víz mennyiség
e.

(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait, ezen belül a talajterhelési díj
egységdíj ának mértékét, és Karancsság közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységí
szorzót a rendelet 1, számú melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben a kibocsátó nem a települési vezetékes ivóvíz rendszerből vételezi a vizet és
mérőóra az egyedi vízbeszerzési helyhez nem kapcsolódik, a talajterhelési díj számításának az
alapja az ingatlanban élők személyek száma alapján személyenként:
a) Hírdőszobával nem rendelkező ingatlan esetében
b) fürdőszobával rendelkező ingatlan esetében

10 liter/nap,
60 liter/nap átalány vízmennyiség.

(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a tht. l4.§-ában szabályozottak szerint számlákkal

igazolt mennyiségekkel.

5.§
A talajterhelési díj bevallása és megfizetése
(l)A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani e Rendelet 2. számú
melléklete szerinti — az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentései
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM. rendelet 9. melléklete szerinti e
rendeletben foglalt kedvezményekkel kiegészített — nyomtatványon és megfizetnie az önadózás
szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31-éig.
(2) A talajterhelési díjat Karancsság Község Önkormányzatának l l74lOOO—l 545 l 048—03 920000
számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.

6. §
Adatszolgáltatás
(l) A kibocsátók azonosítása és bevallásuk ellenőrzése érdekében a közszolgáltató az

önkormányzati adóhatóság kérésére az általa meghatározott időszakonként adatszolgáltatást
teljesít a közcsatornára való új rákötésekről, illetve a vízszolgáltatás megszüntetéséről.
(2)A közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat
(vízdíj —, csatornadíj-fizető neve, lakóhelye, egyéb azonosításra alkalmas adata, az ingatlan címe,
az elfogyasztott víz mennyisége) az adóhatóság rendelkezésére bocsátja az adóévet követő év
február 28. napjáig.

(3) Az (1)-(2) bekezdés alapján bekért és szolgáltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság

kizárólag a kibocsátók azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használja fel.
7. §
Eljárási szabályok

(DA helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjj al kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről, a fizetendő díj összegéről, befizetéséről és
a
mentességben részesülő kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

(3) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a
megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére,
valamint
végrehajtására e rendelet, és a tht., az ott nem szabályozott kérdésekben az adózás
rendjéről

szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Díjfizetés alóli kedvezmény

es
( 1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy
kibocsátó,
a) a háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelemének összege nem
haladja
meg az adóév utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj legkise
bb
összegének 250%-át,
b) egyedül élő, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj

legkisebb összegének 200 %-át
0) egyedül élő, 70 év feletti személy.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt díjkedvezmény az e rendelet 2. melléklete
szerinti talajterhelési
díj bevallás benyújtásával érvényesíthető. A kedvezményre való jogosu
ltsághoz csatolni
szükséges a bevallás benyújtását megelőző 6 havi nettó jövedelemről szóló
igazolásokat.

9.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2018. január l-j én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidej űleg Karancsság Község Önkormányzata
Képviselő -— testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2013 (XI.2.) önkormá
nyzati
rendelete hatályát veszti.

Karancsság, 201 7.0któber

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

Záradék:
Kihirdetve, 2017. október
Köröskényi Péter.

jegyző

1 melléklet

A talaíterhelésí díi számításának részletes szabálvai
Talajterhelési díj mértéke: TTD : E x A x T

TTD : fizetendő éves talajterhelési díj
E : egységdíj (Ft/m3 )
A : díjfizetési alap (m3 )

T : területérzékenységi szorzó
Karancsság község területérzékenységi szorzója: 1,5

Talajterhele'si díj egységdíjának mértéke: 1. 200 Ft.

2.sz.melléklet

BEVALLÁS1
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshe
z kapcsolódó
talajterhelési díjhoz
20

évről

l. A díjfizetö (kibocsátó):
Neve:

Születési helye:
ideje: év hó nap

Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma: ÚDÚÚÚÚÚÚfL—J'ÚÚ

Adóazonositó jele: B [__-1 El [:] El El El El [] El
Statisztikaiszámjele:ÚÚÚÚÚÚÚÚ' EBBE—BBB
'EH]
Lakóhelye El El B E! ...................... város, község ................... közterület
................. közterület

jellege hsz..w....::...d... ég..:.l....:....._.wlhh...—.H...:..:.. em .:....:.ajtó_ _

f

:

Levelezési címe: mau...................... város, község ................... közterület .............
.... közterület

, jellegéhez......_........ ép......... : ..... lh ............. em ........ ajtó
ÉTelefonszáma: ........................ —e—mall cime: ..........................
ll . A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: Ef [! El El ...................... város, község ................... közterület
................. közterület jellege
hsz.............. ép............... lh ............. ém ........ ajtó

Helyrajziszáma:DDDÚ/ÚÚÚÚ/BÚÚB/ÚÚÚÚ
jlll. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizető
vel.):
Neve" leégneve):

§chlet9§lh§lyéi
idejezülj El El évEl El hó El Elnap
%Anyja születési családi és utóneve:

Levelezési cime El El El Ú ...................... város, község ...........
........ közterület ................. közterület
jellege hsz.t............ ép..h.._. .......... lh............. ern ........ ajtó
IV. A díjtjzetéssel kapcsolatos adatok

1.

A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért)

1 A 35/2008. (Xn. 31.) PM rendelet 9.mellékletének megfelelően
megállapított szöveg.

!

vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkor
mányzat
rendelete szerinti átalány-víz mennyiséget kell beírni
!)
2.

m3

Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált

vízmennyiség:
m3
3.

;

Szennyvizszállításra feljogosított szervezet által
igazoltan
elszállított
"
jszennyviz mennyisége:

V
m3

4. _íAzönkormányzati rendelet szerinti mentes
vizmennyiség:
,
*A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;
4. sorok
összegével
;
" ):
,
_
A

lő. A talajterhelési dij egysegmértéke: _( (,
7.

_

m3

m3

(

1 200 Ft/m3

Területétzékenységi szorzó: (Az önkormányzati
,
. ,
,,
, .
adohatosag
nak kell eloze
tesen beirni!)

1,5

8. IA számitott talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor
* 7. sor)
. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezm
ény
a.../20174... .) önkormányzati Rendelet 6.§ (1)
bekezdés
a) b) c) pontja alapján*

Ft

Ft
j'lOFf Fizetendő talajterhelési dij:
Ft
Az önkormányzati rendelet szerinti mentesség érvén
yesítéséhez a kibocsátó nyilatkozata és
igazolások csatolása*
igen
a)

nem

a kibocsátó háztartásában élők egy főre jutó havi
nettó

jövedelemének összege nem haladja meg az adóév
utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25O%—át
b)

egyedül élő, és a havi nettó jövedelme nem haladj
a

meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %c)

egyedül élő, 70 év feletti személy

Jövedelemigazolás csatolása a bevallás benyújtását megel
őző 6 havi nettó jövedelemről
A háztartásban élők száma:

fő

.............................................

..........................

adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírá
sa

db

Karancsság Község Önkormányzata
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése
(a gyámhatóságokról, valaminta gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
]49/199 7. (ZX ] 0.) Korm. rendelet ] 0. sz. melléklete alapján)

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0—18 éves korosztály adataira:
Karanosság község állandó lakosainak száma 2016. december 31—én: 1229 fő.
Ebből a gyermekek száma, 0-18 éves korig 309 fő.
04-

3éves 43 fő ,
8 éves 88 fő,

9- 14 éves 131 fő,
15- 18 éves

47 fő.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
2.1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatására a rendszer
es
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, akkor lehet megállapítani, ha a gyermek
et
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2016. évben az öregségi nyugdíj legkiseb
b
összege 28.SOO.—Ft, ennek 130 %—a 37.050.-Ft) feltéve, ha az egy főre jutó vagyon értéke különkülön számítva nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát
(570
eFt-ot ) együtt számítva, pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995
eFt-ot)
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy
nagykorú akkor az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkiseb
b
összegének 140 %—át (39.900.-Ft). A vagyonra vonatkozó szabályokat az előzőekben leírtakna
k

megfelelően vizsgálni kell.
A jegyző az elmúlt évben 309 gyermek részére állapított meg rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt. A jogosultság megállapítására a kérelmek benyújtását követően került
sor. A
jogosultság egy éves időtartamra állapítható meg, ezért évente új kérelmeket kell előterjesz
tenie
a megfelelő mellékletekkel együtt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja,
hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult
- a bölcsődés, az óvodás, az általános iskola 1-8 évfolyamán nappali oktatásban résztvev
ő
gyermek az intézményi térítési díj 100 %-ára (ingyenes étkezés)

— az előzőekhez nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-ára,
— augusztus és november hónapban külön pénzbeli támogatásra, (201a—évben 5.800.—F
t/alkalom
volt)
- egyéb, külön jogszabályokban meghatározott kedvezményekre.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
A településen ilyen jellegű támogatás nem került megállapításra.

2.2. Egyéb támogatások

2.3. A gyermekétkezés megoldásának móab'a Karancsság településen:
Az óvodás és általános iskolás gyermekek részére biztosítjuk
a napi háromszori étkezést
(egyszeri meleg étkezéssel) az óvoda saját konyháj áról.
A Gyvt 148. §—a szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedve
zményben részesülő óvodás
gyermekek és nappali rendszerű általános iskolai tanulók után
a szülőnek nem kell térítési díj at

fizetni. Kedvezményes étkezésre a magasabb összegű családi pótlék
ban részesülő gyermekek,

valaminta három— vagy több gyermekes családok gyermekei részesü
lnek.
Az óvodai és ált.iskolai étkeztetésben a normatív kedvezmény
eken túl ingyenesen biztositott

minden gyermek számára. A térítési díj üzetését az önkormányzat átválla
lta azon szülőktől, akik
fizetés

re kötelezettek iskolai étkeztetésből 230.l70 Ft.
2016. évben nyári gyermekétkeztetés keretében 216 fő gyermek
részesült, 4.713 e Ft összegben.
A támogatásokra, kedvezményekre való jogosultág minden esetbe
n a törvényi előírásoknak
megfelelően, a becsatolt j övedelem—, és vagyonnyilatkozat alapjá
n került megállapításra.
Jellemző adat, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekek családja:
nagycsaládos, gyermeküket egyedül nevelő, gyes-en lévő, munkan
élküli vagy alkalmi munkából
élők problémájával küzdő szülők.

3. Az önkormányzat által biztosított személves gondoskodást nvújtó ellátás
ok bemutatása:
3.1. Gyermekjóléti alapellátások
A Gyvt 38. §-a értelmében az alapellátásnak hozzá kell járulnia
a gyermek testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő
nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetéséhez, valamint

.a gyermek családból való kiemelésének megelőzéséhez.

Az alapellátás intézményei közül településünkön a gyermekjóléti
szolgáltatás ,óvoda és iskola áll

a szülők és a gyermekek rendelkezésére.

3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatást Salgótarján és Térsége Önkormányz
ati Társulásán keresztül látja
el az Önkormányzat. Itt lehetőség nyílik a gyermekjóléti feladatok
szakszerű ellátására.
Településünkön leginkább kihasznált gyermekjóléti szolgál
tatási forma és kapcsolat a
családgondozás, az információnyújtás, tanácsadás, valamint
információ- nyújtás, ellátások
igénylésénél (családi pótlék, gyes, gyed, anyasági támogatás,
babakötvény, gyermekvédelmi
kedvezmény stb.) közreműködés, a gyermekekkel kapcso
latos problémák kezelésében
segítségkérés ( iskolai hiányzások, magatartási problémák.,s
tb) A feladat ellátásában 1 fő
családgondozó hetente egy napon - közreműködik. A család
gondozóval való kapcsolattartás
folyamatos, az együttműködés jó.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről külön
beszámoló készült melyet a

családgondozó készített el és az értékelés mellékletét képezi.

3.3.A gyermekek napközbeni ellátásaként annak a gyerm
eknek a napközbeni felügyeletét,
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkezését kell megsze
rvezni, akinek szülei, gondozói
munkavégzés, betegség illetve egyéb ok miatt a napközbeni ellátás
t nem képesek biztosítani. A
napközbeni ellátást különösen olyan gyermek részére kell
megszervezni, akinek fejlődése
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, illetve
akit egyedülálló vagy időskorú
nevel vagy ahol három vagy több gyermeket nevelnek. A
helyi napköziotthonos óvodában
biztosított a napközbeni ellátás. Az óvodában az elmúlt tanévb
en gyermek részére biztosítottunk
ellátást.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak megállapításainak bemutatása:
2016. évben gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatok ellátása tekintetében szakmai ellenőrzé
s
sem a Gyámhivatal sem a működést engedélyező hatóság részéről nem volt.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatást Salgótarján és Térsége Önkormányzati Társulá
sa szervezeti
keretein belül látjuk el. Egy szakképzett családgondozó tart heti egy alkalom
mal ügyfélfogadást
településünkön.
Ez a forma alkalmas a felmerülő problémák, a preventív jellegű feladato
k megoldására..

ő.A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:
Karancsság Község Önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési
koncepcióval. Az ismertté
vált bűnelkövetők, szabálysértők között a fiatalkorú elkövetők száma
az elmúlt évekhez képest
csökkent. Közös erőfeszítések történnek a gyermek és fiatalkorúak,
továbbá az ifjú felnőtt
korosztály elkövetővé válásának megelőzéséért — az említett korosztályok
célirányos preventív
nevelésével -, a droghasználat és kábitószer-bűnözés megelőzéséért,
kezeléséért — fokozott
hatósági tevékenység mellett -, a családon belüli erőszak megelőzéséért,
a megtörtént esetek
megfelelő kezeléséért - esetleg a korai problémafeltárás lehetőségével.

7 A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretéb
en milyen
feladatok szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek:
Településünkön gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó civil szervezet
nem működik.
A gyermekjóléti szolgálat alapvető prevenciós feladata, és a telepü
lésünkön működő minden
intézmény feladata is, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének
időben történő felismerése
érdekében hatékony észlelő- és jelzőrendszert működtessen. A jelzőre
ndszer tagjai mindazok a
szakemberek, akik bárhol, bánnilyen formában kapcsolatba
kerülnek a gyermekekkel. A
jelzőrendszer tagjaival a rendszeres kapcsolattartás megvalósul,
az együttműködés alapja a jól
Településünkön a gyermekvédelmi ellátások a Gyvt. előírásainak megfel
elően biztosítottak.
Karancsság, 2017.oktöber 26.

or skenyníéter

re,-gyző ;

Karancsság Község Önkormányzata
szociális
étkeztetés szolgáltatásának szakmai
programja

Karancsság Község Önkormányzata szociális étkeztetés
szolgáltatásának szakmai programja
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testület
e a szociális ellátásokról szóló
5/2015(II.12.) rendeletében meghatározottak szerint
a szociális ellátások körében szociális
étkeztetést biztosít.

A tevékenységet megalapozza a
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoctv.),
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet (továbbiakban: szakmai jogszabály),
- a személyes gondoskodást ny 'jtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SZCSM rendelet (továbbiakban: igénybevételi jogszabály),
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993.(ll. 17.)
Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet),
- a Képviselő- testületnek a szociális ellátások rendjé
ről szóló 5/2015.(lI.27.)önkormányzati
rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet),

- az önkormányzat által biztosított étkeztetés térítési díjair
ól szóló 3/2017(II.24.) számú
önkormányzati rendel
et (továbbiakban: térítési díj rendelet).

A szakmai jogszabály 5.§ ( 1) bekezdés d) pontja előírja
a szakmai program szükségességét, az
5/A.§ ( 1) bekezdése pedig meghatározza a tartalmi követe
lményeket.
Mindezek figyelembe vételével készült a szakmai program,
amelynek célja, hogy keretet adjon és
meghatározza azokat a kérdéseket, amelyek garantálják
a szolgáltatás jogszerűségét, figyelembe
véve az igénybevevő körülményeit, igényeit, érdekeit, és
biztosítja a minőségi ellátást.

1. A szolgáltatás célja, feladata
A szociális étkeztetésben részesülők (jogosultak) körét
az önkormányzati rendelet határozza meg.
Az önkormányzat az alapszolgáltatás - így a szociá
lis étkeztetés - megszervezésével nyújt
segítséget a szociálisan rászorulók részére saját ottho
nukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségügyi állapo
tukból, mentális állapotukból vagy más
okból származó problémák megoldásában.
Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel biztosí
tott.
2. Az ellátottak köre

Szociális étkeztetésben részesül a Karancsság telepü
lésen élő személy, aki kora, rossz egészségi
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenv
edélybetegsége vagy hajléktalansága miatt
ezt önmaga és eltartottja részére átmenetileg vagy
tartósan nem képes biztosítani, és a napi
egyszeri meleg ételhez való hozzájutása más módon
nem biztosítható.
3. A feladat szakmai tartalma, módja, a biztos
ított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Az önkormányzat által biztosított étkezés napi egyszeri meleg
étel biztosítását jelenti,
amit az önkormányzat a fenntartásban lévő Karancssági Kerek
erdő Óvodában
működ

tetett főzőkonyhán állít elő. A konyha betartja az
1/2000. (l.7.)SzCsM rendelet 5.
sz. melléklete szerinti nyersanyag energia- és tápan
yagtartalom normákat, illetve az
ÁNTSZ által előírt higiéniai és adagolásra vonatkozó
szabályokat. A konyhán 3 fő
dolgozót foglalkoztatunk.
A szociális étkeztetési szolgáltatást kétféle módon:
elvitellel, illetve házhozszállítással
biztosítják.
Tekintettel arra, hogy az idős, illetve nem jó
egészségi állapotú emberek számára gyakran
nehézséget jelent a konyhára, illetve az étkezőbe való
eljutás, az étel kiszállítása, az ANTSZ által

engedélyezett ételhordókban, a higiéniai előírások betartásával
történik. A kihordást HBO-13.30
óra közötti időtartamban az Önkormányzat tulajdonát képező
gépkocsival történik. A szükséges
ételhordókat az étkeztetést igénylők biztosítják. és ennek megfel
elően annak tisztaságáról is az
igénybe vevők gondoskodnak.

Az igénybe vevőkről a szakmai jogszabály 20.§ (2) bekezd
ésében jelölt 4. sz. mellékletben
található igénybevételi napló készül.

A szolgáltatást munkanapokon, hétfőtől péntekig lehet igény
be venni az igénylő által
választott napokon.
Az élelmiszer nyersanyag költségét Karancsság Közsé
g Önkormányzata Képviselő-testülete
(továbbiakban: képviselő—testület) határozza meg a minden
kori étkeztetési ellátás térítési díjáról
szóló önkormányzati rendeletében.
A háziorvos javaslata alapján indokolt esetben diétás étkezt
etés is biztosítható.
4. Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevételének feltételeiről, módjáról
az igénybevevőt az önkormányzat
hirdetmények, minden lakásba eljuttatott szórólapok, tájéko
ztatók, illetve személyes találkozások
alkalmával tájékoztatja.
Az étkezésre vonatkozó igényt maga az érintett,
vagy gondnoka, törvényes képviselője
kezdeményezheti. A kérelmet az igénybevételi jogsza
bály ]. számú mellékletében jelzett
formában kell benyújtani. Az ellátás biztosításáról az
igénylő értesítést (határozatot) kap, amely
tartalmi elemeit az említett jogszabály 6. számú melléklete
tartalmazza.
A személyes szociális szolgáltatást igénybevevőkről az
önkormányzat hivatala nyilvántartást
vezet, amelynek tartalmát a szociális törvény határozza meg.
A szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltató az ellátás
t igénybevevővel a szociális törvény
szerinti megállapodást köt. A megállapodásnak tartal
maznia kell: az ellátás, szolgáltatás
időtartamát, vagyis határozott, vagy határozatlan időtartam
megjelölését, a nyújtott szolgáltatás
formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítás
ára vonatkozó szabályokat.
A szolgáltatásért az igénybevevő személyi térítési díjat
fizet, amelynek alapja az önkormányzati
rendeletben megállapított térítési díj.
A szolgáltatás megszűnik a Szoctv.lOl.§, 102.§ és 103.§—
ában szabályozott esetekben, illetve az
ott meghatározottak szerint.

A szolgáltatással kapcsolatos észrevétellel, panasszal a
polgármesterhez lehet fordulni.
5. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat
módja
A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat elsőso
rban a melegételt átadó, vagy kiszállító
önkormányzati dolgozó közvetítésével valósul meg. Az igényb
evevő minden munkanap találkozik
az ételt átadó, vagy kiszállító dolgozóval, aki útján
tarthatja a kapcsolatot mind az

önkormányzattal, mind az ételt beszállító vállalkozóva
l.

6. Más intézményekkel történő együttműködés módja

Együttműködünk az étkeztetés kapcsán az egészségügyi
és szociális alap— és szakellátást
nyújtó intézményekkel:
- az egészségügyi intézmények munkatársaival,
— oktatási és munkaügyi szolgáltatók, intézmények,
- a szociális alap— és szakellátásban dolgozókkal,

— a család és gyermekjóléti szolgálat családsegítőj ével,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szolgáltatóval,
- a civil szervezetekkel, az egyházakkal, érdekvédelmi szervezetekkel
,

- az önkéntes munkát vállaló személyekkel,
Az ellátást igénybevevők egészségi és mentális állapotának megőr
zése, javítása,
valamint egyéb segítségnyújtás céljából a fenti intézményekkel,
szervekkel az
Önkormányzatnak jó és a kapcsolata, kölcsönös az esetleges
problémák jelzése,
tájékoztatása, megoldás keresése. A problémával küzdő lakoso
król rendszeresek az
egyeztetések.

7.Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védel
me
Az alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybevett ellátás
hoz kapcsolódó - a szociális
törvényben biztosított-, valamint az általános és speciális jogokat
kell biztosítani.
Ezek:
- az egyén szükségletei, speciális helyzete, állapota alapján
az egyénre szabott ellátás,
- az egyenlő bánásmód,
— a szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb adatok megismerése,
- személyes adatainak védelme, a magánéletével kapcsolatos
titokvédelem,
- az alkotmányos jogok: élethez, emberi méltósághoz, testi
épséghez, testi—lelki
egészséghez való jog.

Ellátottjogi képviselő személye (neve) és elérhetősége a progra
m 1. számú mellékletében kerül
meghatározásra.
A mindenkori ellátottjogi képviselő nevéről és elérhetőségérő
l az ellátottak az önkormányzat
hirdetőtábláján, illetve levél útján kapnak tájékoztatást.
A szociális ellátás területén foglalkozatott személyek esetéb
en a szociális törvény rendelkezései
szerint biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbec
sülést megkapják, tiszteletben
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkáj
ukat elismerjék, valamint a
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson.

Karancsság, 2017. október 25.

Fiáth Tihamér
ápőlgármester

1.

melléklet

A szociális étkeztetés alapellátás szakmai programjához

Az ellátottjogi képviselő személye és elérhetősége a szakmai progra
m készítése időpontjában:

Neve:
Elérhetősége:
E-mail:
Telefon:

Galyasné Dósa Katalin
3391 Füzesabony, Pf.: 65
katalingalyasnegijb.emmi.gov.hu
06/20/489-96-54

Amennyiben az ellátottjogi képviselő személye változik, úgy a szolgált
atást igénybevevő személyeket az
önkormányzat értesíti a változásról.

2.

melléklet

A szociális étkeztetés alapellátás szakmai programjához

MEGÁLLAPODÁS
szociális étkeztetés igénybevételére
amely létrejött a mai napon :Karancsság Község Önkormányzata
3163 Karancsság,
Kossuth út 64. (képviseletében: Tóth Tihamér polgármester
), mint szolgáltató
és
Név: .....................
születésinév: .......................... szül.hely: .....................
...
szül. idő: .................. anyjaneve: .................. TAJ szám .........
......................................
lakcím: ........................................ szám alatti lakos,
mint igénylő között a mai napon az
alábbi
feltételek szerint:

LAz igénylő részére a szolgáltató a szociális étkezést

20 ......... ev............ho ..............napjától kezdődően határozatl
an időre,
vagy
20 ......... év ............ hó .............naptól 20 ........ év.......hó
...... napig
terjedő időszakra, határozott időre biztosítj a.
II. A szolgáltató által biztosított étkeztetés napi egyszeri meleg étel
biztosítását jelenti, az
igénylő részére a szolgáltatás a hét munkanapj ain biztosított.
A hozzájutás módja: az étkezés napi egyszeri melegétel biztosítását
jelenti, amit az önkormányzat a
fenntartásban levő, Karancssági Kerekerdő Óvodában működt
etett főzőkonyhán állít elő.

AZ étel
kiszállítása, az ÁNTSZ által engedélyezett ételhordókban,
a higiéniai előírások

betartásával történik. A kihordást 11.30-1330 óra közötti időtar
tamban az Önkormányzat

tulaj donát képező gépkocsival történik.

Az étel szállításához szükséges ételhordót az igénylő biztosí
tja, és ennek megfelelően a
tisztaságáról is az igénylő gondoskodik.

III. A szolgáltatásért az igénylő személyi térítési díjat fizet,
amelynek alapja az önkormányzat
által rendeletben megállapított térítési díj.
Az élelmiszer nyersanyag költségét Karancsság Község Önkor
mányzat Képviselő—testülete
(továbbiakban: képviselő-testület) határozza meg a minde
nkori gyermekétkeztetés és
szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségeiről és szemé
lyi térítési díjáról szóló helyi
rendeletében.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díj (nyersanya
g költség, rezsiköltség) és az
állami normatíva figyelembevételével és a kérelmező
havi átlagos jövedelmének
figyelembevételével kerül megállapításra.
Az igénylő a szolgáltatásért térítési díj at köteles fizetni,
amit A térítési díj at havonta,
követő hó 6.napj áig kell az önkormányzat házi pénztárába
befizetni.
A térítési díj változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja.
A szociális étkeztetésre való jogosultságot és a személyi
térítési díj at a települési
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.
Az igénylőt további fizetési kötelezettség nem terheli.

IV.A szolgáltatással kapcsolatos észrevétellel, panasszal a
polgármesterhez lehet
fordulni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról
és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondos
kodást nyújtó szociális

ellátások

igénybevételéről

szóló

9/1999.(XI.24.)

SzCsM

rendelet,

a

személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(II. 17.) Korm.

rendelet, a szociális ellátásokról szóló 5/2015 (11.27.) önkormányzat
i rendelet és az
önkormányzat által biztosított étkeztetés
térítési díjairól
önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

szóló

3/2017.(II.24.)

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megeg
yezőt jóváhagyólag írták
a a.

Karancsság , 2017 ........ hónap ...... nap

.........................

.........................

.........................

szolgáltató

igénylő

A megállapodás 1 példányát átvettem.
...................................

....

igénylő

