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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. augusztus 25.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 25.
napján 9.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Községháza -  Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester 
Berki András képviselő 
SzilvásI István képviselő

Távol: Kiss Róbertné képviselő
Mangó István képviselő 
Vidéki Attila képviselő

Meghívottak: Schirling István jegyző

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes
tület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására néhány halaszthatatlan ügy megtárgyalása miatt került 
sor.
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Szilvási István képviselő. 

Napirend:

1. Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szolgáltatásainak és ellátása
inak intézményi térítési díjai
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

2. Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3. Óvodavezető kinevezéséről szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

4. Igazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház vezetői páiyázatának elbíráiása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szolgáltatásainak és ellátásainak 
intézményi térítési díjai
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális 
Központja szolgáltatásainak és ellátásainak intézményi térítési díjai díjainak megállapításával kapcso
latban Göröcsné Godó Orsolyának, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszol
gáltatási és Szervezési Iroda irodavezetőjének levelét, illetve a határozati javaslatot.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2020. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége Egész
ségügyi-Szociális Központja szolgáltatásainak és ellátásainak intézményi térítési díjáról 
szóló 9/2019. (II. 20.) TTh. sz. határozat 1. mellékletének módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

2. Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a 2020. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtható pályázatról. Elmondta, hogy a tavalyi 
570 m3 helyett idén 472 erdei m^ kemény lombos tűzifára lehet igénylést benyújtani. A pályázatban nem
szükséges önerő vállalása.
A polgármester javasolta 472 m® tűzifa támogatásra pályázat benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2020. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szo
ciális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 472 erdei m  ̂ keménylom
bos tűzifa vásárlásának támogatására pályázatot nyújt be. Az önkormányzat a szociális 
célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester



3. Óvodavezető kinevezéséről szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Karancsság 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 18/2017. (VIII. 23.) határozatát a nemzeti közneve
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése alapján szükséges módosítani, mivel a határo
zatban -  a köznevelési törvényben foglaltakkal összhangban nem álló módon -  a vezetői megbízás 
vége dátumaként 2022. augusztus 23. napja lett megjelölve. Ezt szükséges augusztus 15. napjára mó
dosítani. A határozat egyéb részei változatlanok. Ez a törzskönyvi bejegyzés pontosítása miatt vált 
szükségessé. Javasolta az alábbi döntés meghozatalát:
„Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2017. (V ili. 23.) határozatát a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja: 
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karancsság Kerekerdö Óvoda 
magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdé
sére figyelemmel a Karancssági Kerekerdő Óvoda magasabb vezetői beosztására és az intézményve
zetői feladatok ellátására 2017. augusztus 24. napjától 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra 
megbízza Tőzsér Klárát határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonya fennállása mellett. 
Besorolását és besorolás szerinti illetményét, valamint magasabb vezető pótlékát a kőzalkalmazőttak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtá
sáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos intézke
déseket tegye meg.”

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2020. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2017. (VIII. 23.) határozatát a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése alapján az alábbiak 
szerint módosítja:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karancsság Kerek
erdő Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésére figyelemmel a Karancssági Kerekerdő Óvoda 
magasabb vezetői beosztására és az intézményvezetői feladatok ellátására 2017. augusz
tus 24. napjától 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra megbízza Tőzsér Klárát ha
tározatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonya fennállása mellett.
Besorolását és besorolás szerinti illetményét, valamint magasabb vezető pótlékát a közal
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint 
állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsola
tos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Oláh Nándorné polgármester



4. Igazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Igazgyöngy Biztos Kezdet 
Gyerekház vezetői állására -  amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint meghirdetésre 
került -  két fő nyújtott be pályázatot. Mindketten nyilatkoztak, hogy nem kérik zárt ülés tartását.
A polgármester részletesen ismertette a pályázatokat.

A polgármester elmondta, hogy az egyik pályázó Kutka Annamária, aki jelenleg megbízással látja el a 
gyerekház vezetését. A munkájával mindenki elégedett, a szükséges végzettséggel rendelkezik, már 
korábban is dolgozott gyerekház-vezetői munkakörben. A projektmenedzser és a szakmai vezető is 
elismeréssel nyilatkozott Kutka Annamária munkájáról.
A másik jelölt Is rendelkezik a szükséges végzettséggel, azonban Ilyen munkakörben még nem dolgo
zott.
A polgármester javasolta Kutka Annamári gyerekház-vezetői kinevezését 2020. szeptember 1. napjától. 

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2020. (VIII. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kutka Annamáriát kinevezi hatá
rozott idejű közalkalmazotti Jogviszonyban az EFOP-1.4.3-16-2017-00118 számú pályázat
hoz kapcsolódóan a karancssági Igazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház vezetőjévé 2020. 
szeptember 1. napjától 2022. augusztus 10. napjáig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos feladatok 
ellátására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést 10.15 órakor bezárta.

kmf.

O lá'^fíandorné
polgármester

Szilvási István 
jegyzőkönyv hitelesítő

Schirling Is tv ^  
jegyző /



Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 2020. július 22-i 
ülésén a 20/2020. (VII. 22.) TTh. számú határozatával meghatározta a Salgótarján és Térsége 
Egészségügyi-Szociális Központja által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díjait és a kedvezmények mértékét. 
A változások hatályba lépésének napja: 2020. szeptember 1.

A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (la) bekezdése alapján, az 
önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok 
képviselö-testületeinek jóváhagyása szükséges.
Tájékoztatom, hogy az intézményi térítési díjakat, valamint a kedvezmények mértékét 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletének 1. 
melléklete szabályozza. Kérem, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének módosítását a csatolt határozat minta alapján hagyja jóvá.

Kérem, hogy a képviselő-testület jóváhagyó döntését legkésőbb 2020. augusztus 14-Í2 a 
stot@salgotarian.hu email címre megküldeni szíveskedjen!

Amennyiben a megállapított intézményi térítési díjjal, valamint a kedvezmények 
mértértékével kapcsolatban további információra van szüksége kérem, hogy Dr. Fényszarusy 
Zsuzsannát az ESZK gazdasági igazgatóját a 06/20/400-31-56-os telefonszámon megkeresni 
szíveskedjen.

Segítő közreműködését köszönöm.

Salgótarján, 2020.július 22.

Tisztelettel:
Göröcsné Godó Orsolya

irodavezető 
Salgótarján Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

mailto:stot@salgotarian.hu


Határozati javaslat 
(MINTA)

  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján
és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szolgáltatásainak és ellátásainak intézményi 
térítési díjáról szóló 9/2019. (II. 20.) TTh. sz. határozat I. mellékletének módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős:...............................polgármester



1. melléklet a . . . ./2020. (....) TTh. sz. határozathoz

A 9/2019. (II. 20.) TTh. sz. határozat 1. mellékletének 5. pontja a következő 5.3.) alponttal 
egészül ki: i

,,5.3.) Férfi átmeneti szálló -  külső férőhely
A

I. Napi intézményi térítési díj

2. 1.485 Ft/fő/nap

5.3.1. Kedvezmények:
A B

1. A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelme

Kedvezmény mértéke

2. Jövedelemtől függetlenül 785 Ft/fő/nap
3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi 

jövedelmének 60 %-át.


