
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2014. február 27-én megtartott
rendkívüli, nyilvános testületi ülésének 
jegyzőkönyve



J e g y z ő k ö n y v

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én, csütörtökön 
1600 órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak: (a je len léti ív szerint)
Szentes Dezső polgármester,
Szmorad László alpolgármester,
Gréczi-Zsoldos M iklós képviselő,
Szentes Dezsőné képviselő,
Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető,
Rusznyák János, RNÖ elnök

Szentes Dezső polgárm ester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel az 5 képviselőből 4 képviselő jelen van. Az ülést 1600-órakor megnyitja. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szmorad László alpolgármestert és Gréczi-Zsoldos Miklós 
képviselőt. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

2. A Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjaira
Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző

3. Előterjesztés a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási 
megállapodásának módosítására, létszámcsökkentésre és az Egészségügyi-Szociális Központ által 
működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
intézményi térítési díjakra

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

A képviselő-testület a napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadta.

Napirendek megtárgyalása

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szentes D ezső polgármester: A Kultúrházat felújító egyesület elnökét megkértem, hogy tájékoztasson 
arról, mikor adja át az intézményt. A következő választ kaptam: „Addig teljesen reménytelen, amíg nincs 
fűtés, wc, s egyéb. Nem  átadható. Pontosabban, február hónap vége felé megcsináljuk az átadás-átvételt. 
Benyújtom a kifizetési kérelmet, de használatbavételi engedély nélkül nem fogják elszámolni és nem 
működtethetjük. Elvileg megnyitható lesz áprilisban, mert akkor már nem kell fűtés. Ha nyer a pályázat, 
talán egy hónap múlva lehet tudni, akkor nagyon gyorsan elkészülhet és megnyitható lesz.” A Kultúrház 
épületéhez én is kértem támogatást az országgyűlési képviselőtől és az önkormányzati államtitkár úrtól is. 
Válasz még nem érkezett. Leírtam továbbá, hogy mivel nem milliókat csak 1,4 millió munkabérhitelt 
vállaltak át önkormányzatunktól, számíthatunk-e kompenzációra, mivel más önkormányzatokat több tíz 
millió forinttal konszolidáltak.
Szm orad László alpolgármester: Milyen átadás-átvételt csinál, ha nincs is kész a munka? Kérek a 
levélből egy másolatot.
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Szentes D ezső polgármester: Itt volt Balla Mihály országgyűlési képviselő a hivatalban, kértem tőle is 
segítséget. A 22-es főút állapota miatt a levelet elküldtem, válasz még nem érkezett meg. Tájékoztatom a 
testületet, hogy a kisbusz pályázatra támogatást nyertünk.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.

2. A Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjaira
Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző

Vincze N ikolett jegyző, a H V I vezetője-. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Németh László, Tóth 
Dezsőné és id. Antóni Sándor lemondott a Helyi Választási Bizottságban betöltött tisztségéről. A Helyi 
Választási Bizottságba javaslom  Lazsánné Győri Erikát új tagként, a póttagok tagok lesznek és új 
póttagnak Kaszásné Verbói Katalin és Csonka Andrásné megválasztását. Tájékoztatom a Képviselő- 
testület tagjait, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét 
követően ülést tart, az ülésen a választott tagok közül kell megválasztani, a Bizottsági tagok javaslatának 
megfelelően a Bizottság elnökét. A nemzetiségi SZSZB tagok vállalták a tisztséget, de póttagnak 
javaslom  még Antal Katalint.

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2014. (11.27.) számú határozata

1. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 36. § bekezdésében biztosított jogkörében 
Németh László, Tóth Dezsőné és id. Antóni Sándor Helyi Választási Bizottsági 
tagságról történő lemondása miatt a Helyi Választási Bizottságot

Lazsánné Győri Erika (3163 Szalmatercs, Kossuth út 13.) tagságával 
Kaszásné Verbói Katalin (3163 Szalmatercs, Ady E. út 7.) póttagságával 
és Csonka Andrásné (3163 Szalmatercs, Petőfi út 9.) póttagságával 

egészíti ki.
A HVB összetétele a megválasztott és az új tagokkal az alábbi:

1. Lazsánné Győri Erika tag (3163 Szalmatercs, Kossuth út 13.)
2. Imrik Béla Lajosné tag (3163 Szalmatercs, Arany János út 15.)
3. Hegedűs Gergő tag (3163 Szalmatercs, Dózsa Gy. út 5.)
4. Percze Tamás tag (3163 Szalmatercs, Kossuth út 11.)
5. Tőzsér Péter tag (3163 Szalmatercs, Dózsa Gy. út 11.) 
Póttagok:
1. Kaszásné Verbói Katalin póttag (3163 Szalmatercs, Ady E. út 7.)
2. Csonka Andrásné póttag (3163 Szalmatercs, Petőfi út 9.)

2. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához 
kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottságot (továbbiakban: SZSZB) Antal Katalin 
(3163 Szalmatercs, Arany János út 27.) póttagságával egészíti ki. A nemzetiségi 
önkormányzat SZSZB összetétele a megválasztott és az új tagokkal az alábbi:

1. Horváth Jánosné elnök (3163 Szalmatercs, Ady E. út 5.)
2. Percze István tag (3163 Szalmatercs, Kossuth út 11.)
3. Csonka Tiborné tag (3163 Szalmatercs, Kossuth út 50.)
4. Szmorad Judit tag (3163 Szalmatercs, Rákóczi út 14.)
5. Károlyi Marianna tag (3163 Szalmatercs, Petőfi út 18.) 
Póttagok:
1. Kurisné Licskó Enikő póttag (3163 Szalmatercs, Kossuth út 6.)
2. Juhász Lászlóné póttag (3163 Szalmatercs, Dózsa Gy. út 2.)
3. Antal Katalin póttag (3163 Szalmatercs, Arany János út 27.)

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Nikolett jegyző, HVI vezető



3. Előterjesztés a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási 
megállapodásának módosítására, létszámcsökkentésre és az Egészségügyi-Szociális Központ által 
működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások  
intézményi térítési díjakra

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Szentes D ezső polgárm ester: Az anyagot kiküldtük. Kérdés, vélemény?

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2014. (11.27.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 
Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási megállapodásának módosítását, 
melyet a Társulási Tanács 5/2014. (11.12.) TTh. sz. határozatával fogadott el, a 
melléklet szerint jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Szentes Dezső polgármester

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2014. (11.27.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 
Térsége Önkormányzatainak Társulása közalkalmazottja felmentéséből származó 
fizetési kötelezettség tárgyát képező összeg visszaigénylésére vonatkozó pályázat 
benyújtásával összefüggésben a települési önkormányzatok helyi szervezési 
intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról szóló 5/2014. (1.31.) BM rendelet 2. § (1) 
bekezdés e) pontja, és 5. § (3) bekezdés f) pontja alapján nyilatkozik, hogy a 
közalkalmazott továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Határidő: azonnal
Felelős: Szentes Dezső polgármester

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2014. (11.27.) számú határozata

1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 
Térsége Önkormányzatainak Társulása -  a Társulási Tanács 12/2014. (11.12.) TTh. 
sz. határozattal elfogadott, az Egészségügyi-Szociális Központ által működtetett 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
intézményi térítési díját, illetve a kedvezmények mértékét az 1-2. melléklet szerint 
jóváhagyja.
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2. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Társulás elnöke Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése előtt a Salgótarján és 
Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 17/2002. (III. 29.) önkormányzati rendeletének módosítását az 1. pontban 
foglaltak szerinti tartalommal kezdeményezze.

3. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján 
Megyei Jogú Város Közgyűlése által, a 2014. február 14-i ülésén elfogadott 2. pont 
szerinti rendeletet jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szentes Dezső polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

A) Falubuszos pályázatra megbízási szerződés megkötése

Szentes Dezső polgármester: A falubuszos pályázatot gyorsan be kellett adni, mert hétfőn megnyitották a 
felületet és még aznap 18 órakor le is zárták. Nekünk jól elő volt készítve az anyag, úgyhogy aznap be is 
tudtuk adni. A pályázat készítőjével kötött szerződést szeretném a testülettel jóváhagyatni. Bruttó 500.000 
Ft-ba került a pályázat elkészítése, melyet két részletben fizetnénk ki. Kérem a jóváhagyásotokat!

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2014. (11.27.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 18.) VM rendelet 
alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére, a falugondnoki busz 
cseréje révén.
A képviselő-testület a pályázat elkészítésére bruttó 500.000 Ft, azaz ötszázezer 
forint megbízási díj ellenében megbízza a CROWN-R Consulting Kft.-t (székhely: 
1139 Budapest, Fiastyúk utca 41. B.ép. 1/4., cgj. szám: 01-09-956238, adószám: 
23169537-2-41, képviseli: Körmendy Richárd ügyvezető).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére és a számlák kifizetésére.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

B) Leader csoportok

Szentes Dezső polgármester: Felmerült annak a lehetősége, hogy a szügyi központú Ipoly-menti Palócok 
Térségfejlesztő Egyesületéhez csatlakozzunk. Én azt javasolnám, hogy maradjunk a kazári székhelyű 36 
Jó Palóc Közhasznú Egyesületben, hiszen itt kevesebb a tag, jobban tudunk pályázni.

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2014. (11.27.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete úgy határozott, hogy a 
36 Jó Palóc Közhasznú Egyesületben (3127 Kazár, Diófa út 13.) továbbra is tag 
kíván maradni a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

C) Nőnapi köszöntések

Szentes D ezső polgármester: A hagyományokhoz híven az önkormányzati dolgozókat és a közös hivatali 
dolgozókat nőnap alkalmából virággal köszöntjük.

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2014. (11.27.) számú határozata

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
nemzetközi nőnap alkalmából virággal köszönti az önkormányzati, közös hivatali 
női dolgozókat.
A képviselő-testület a virágok beszerzésére felhatalmazza a polgármestert, melynek 
költségéhez 31.000,- Ft, azaz: harmincegyezer forint összeget saját költségvetése 
terhére jóváhagy.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester

D) A ljegyző

Szentes D ezső polgármester: Március 1-től áll munkába az új aljegyző. Településünkön várhatóan hétfői 
napokon lesz elérhető a hivatalban.

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 17 óra 00 perckor bezárta.

K.m.f.

Szentes Dezső
polgármester

Íréczi-Zsoldos Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vincze Nikolett
jegyző

/ /

Szmorad László
j egyzőköny v-hitelesítő
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SzaCmatercs Község Önkormányzata (Polgármestere
3163 SzaCmatercs, Kossuth út 48.

TeC,: 32/501-010, Tojq32/501-011 
E-mail: szalmatercspm@toldinet. hu

M e g h í v ó

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli ülését 

2014. február 27-én (csütörtökön) 16.00 órára összehívom, 

melyre ezennel tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatala (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.)

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

2. A Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjaira
Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző

3. Előterjesztés a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási 
megállapodásának módosítására, létszámcsökkentésre és az Egészségügyi-Szociális Központ által 
működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
intézményi térítési díjakra

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Kapja továbbá:
1. Rusznyák János -  Szalmatercsi RNÖ elnök
2. Illés Péter László - külsős bizottsági tag
3. Horváth Tamás - külsős bizottsági tag
4. Nógrád Megyei Kormányhivatal

4. Egyebek
Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Kérem, hogy az ülésen a Napirend fontosságára való tekintettel pontosan megjelenni szíveskedjék!

Szalmatercs, 2014. február 20.

Tisztelettel:



Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
- 2014. február 27-én, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.)

megtartott rendkívüli testületi ülésén készült

JE L E N L E T IIV

Szentes Dezső

Szmorad László

polgármester

alpolgármester

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő

Szentes Dezsőné képviselő

rf

'3 ’I qa.

Takács Tamás képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:

Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető [ /< < “ <

Rusznyák János Szalmatercsi RNÖ elnök

Illés Péter László külsős bizottsági tag ______________________

Horváth Tamás külsős bizottsági tag _______________________
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eladó: "Kajszáné dr. Varga Zsuzsanna" [kvzsuzsa@salgotarjan.hu] 

üldve: 2014. február 7. 10:43

ímzett: hivatal@cered.hu; egerge@gergihalo.hu; hivatal@etes.hu; polgarmester@etes.hu; etesonk@gmail.com; 
ipolytarnoc@mail.globonet.hu; kalja@profinter.hu; kalja@intellimail.hu; behanka@freemail.hu; 
kbereny@nogradmail.hu; freizso@gmail.com; freizso@starjan.hu; karancskeszi@karancskeszi.hu; 
onkormanyzatihivatal@gmail.com; somoskoit@freemail.hu; karancssag@globonet.hu; korosp@digikabel.hu; 
kazar@kazar.hu; szomszedne@gmail.com; khartyan@nogradmail.hu; litkeonkormanyzat@gmaii.com; 
versegizoltan@vipmail.hu; matraszele@nogradmail.hu; vncz@freemail.hu; polgarmester@matraszele.hu; 
jegyzo@matraszele.hu; bocsokanna@gmail.com; mihaiygerge@nogradmail.hu; rakoczibanya@rakoczibanya.hu; 
bencsikerno@freemail.hu; berecz1964@citromail.hu; sagujfalu@sagujfalu.hu; hivatal@sagujfaiu.hu; 
somoskoujfalu@nogradmail.hu; drti@freemail.hu; polgarmester@somoskoujfaiu.hu; hivatal@soshartyan.hu; 
vestkft1@gergihalo.hu; szaimatercs@toldinet.hu; szaimatercspm@toldinet.hu; vinczenikoiett03@gmaii.com; 
szilaspogony@gmail.com; pmh-vedo@vizsias.hu; ado@vizslas.hu; hivatal@zabar.hu; nbarkany@gmail.com; 
iucfaiva@nogradmail.hu; Iucfaiva3129@gmail.com; markhaza@mail.globonet.hu

argy: Mintaszövegek 3 STÖT jóváhagyáshoz, ha febr. 12. előtt tart testületi ülést

isztelt Polgárm ester Asszony/Úr!

..mennyiben 2014 február 12-i STÖT ülésen tárgyalni tervezett, tagönkormányzati jóváhagyásokat is 
fénylő előterjesztéseket már február 12-t megelőzően tartott képviselő-testületi üléseiken tárgyalni 
ívánják, az alábbi 3 mintaszöveget kérjük használni:

Csatoljuk újra mindazokat a STÖT anyagokat, amire ezek jóváhagyásához szükségük lesz, értve ide azt a 
!M rendeletet is, amire a létszámcsökkentéses határozatnál hivatkozunk!)

\.x alábbi 3 db határozat meghozatala szükséges: 

. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

latározatuk mellékletei a STÖT meghívó 4. napirendjéhez kiküldött módosítást, és egységes szerkezetet 
artalmazó mellékletek szerint.

 ̂saját, jóváhagyó határozatukhoz az alábbi szövegezést javasolom:

’.................község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége
önkormányzatainak Társulása társulási megállapodásának módosítását, melyet a Társulási Tanács 
»014. február 14-i ülésén tárgyal, a melléklet szerint jóváhagyja, valamint - amennyiben a Társulási 
Tanács a módosítást elfogadja - felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra.

Elatáridő: azonnal
Felelős:.............................polgármester"

2. LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS (7. napirend STÖT Meghívóban)

„................Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulás közalkalmazottja felmentéséből származó fizetési kötelezettség 
tárgyát képező összeg visszaigénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával összefüggésben a 
települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról szóló 5/2014. 
(1.31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja, és 5. § (3) bekezdés f) pontja alapján nyilatkozik, 
hogy a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.
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[atáridő: azonnal
elelős:..............................polgármester"

. TÉRÍTÉSI DÍJ

1TÖT meghívó szt. 11. napirendhez kiküldött előterjesztés melléklete szerint.

,1..................Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
- a Társulási Tanács 2014. február 12-i ülésére javasolt, az Egészségügyi-Szociális Központ által működtetett 
zemélyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve a 
tedvezmények mértékét az 1-2. melléklet szerint jóváhagyja.

t..................Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Társulás elnöke Salgótarján Megyei
íogú Közgyűlése előtt a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2002. (HL 29.) 
inkormányzati rendeletének módosítását az 1. pontban foglaltak szerinti tartalommal kezdeményezze.

3..................Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által, a
2014. február 14-i ülésén elfogadott 2. pont szerinti rendeletet jóváhagyja.

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

Miután meghozták a 3 döntést, kérem, hogy az aláírott határozatok EREDETI PÉLDÁNYAIT a lehető legrövidebb időn 
belül Salgótarján, Múzeum tér 1. címre, Tóthné dr. Kerekes Andrea irodavezető részére megküldeni, vagy személyesen 
behozni szíveskedjenek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy fenti mintaszövegek csak a Társulási Tanácsülés előtti képviselő-testületi elfogadásra 
vonatkoznak!

Február 12. utáni jóváhagyásokhoz új mintaszövegeket fogunk küldeni!

Tisztelettel, 
Jegyzői Iroda

Information írom ESET Mail Security, version o f  virus signature database 9393 (20140207)

The message was checked by ESET Mail Security. 
http://www.eset.com
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 27-i ülésére

3. Előterjesztés a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási 
megállapodásának módosítására, létszámcsökkentésre és az Egészségügyi-Szociális Központ által 
működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
intézményi térítési díjakra

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester

Határozati javaslatok:

1. TÁRSULÁSI M EGÁLLAPODÁS
Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulása társulási megállapodásának módosítását, melyet a Társulási Tanács 5/2014. (11.12.) TTh. sz. 
határozatával fogadott el, a melléklet szerint jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Szentes Dezső polgármester

2. LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS
Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulása közalkalmazottja felmentéséből származó fizetési kötelezettség tárgyát képező összeg 
visszaigénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával összefüggésben a települési önkormányzatok helyi 
szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról szóló 5/2014. (1.31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés 
e) pontja, és 5. § (3) bekezdés f) pontja alapján nyilatkozik, hogy a közalkalmazott 
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Határidő: azonnal
Felelős: Szentes Dezső polgármester

3. TÉRÍTÉSI DÍJ
1. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak Társulása -  a Társulási Tanács 12/2014. (11.12.) TTh. sz. határozattal elfogadott, az 
Egészségügyi-Szociális Központ által működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve a kedvezmények mértékét az 1-2. 
melléklet szerint jóváhagyja.

2. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Társulás elnöke 
Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése előtt a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 17/2002. (III. 29.) önkormányzati rendeletének módosítását az 1. pontban foglaltak 
szerinti tartalommal kezdeményezze.

3. Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által, a 2014. február 14-i ülésén elfogadott 2. pont szerinti rendeletet jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szentes Dezső polgármester



1. melléklet a ..../2014 . (II.12.)TTh. sz. határozathoz

SALGÓTARJÁN ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

2. számú módosítás

A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tagönkormányzatai a Tanács 14/2013. 
(IV.24.) TTh. sz. határozatával elfogadott Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak
Társulása Társulási Megállapodását a Tanács .../2014. ( ........) TTh.sz. határozatával az
alábbiak szerint módosítják:

1. A Társulási Megállapodás 1/1.4. Pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.4. A Társulás székhelye: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.
A Társulás székhely önkormányzata: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A Társulás lakosságszáma: 65.883fő  (2013. január 1-i lakosságszám)
A társult települések lakosságszámát a 2. melléklet tartalmazza.”

2. A Társulási Megállapodás II/1.1. Pontja a „2013. december 31-ig - belső ellenőrzési 
feladatok” szövegrész törlése következtében az alábbiak szerint módosul:
,, 1.1. A Társulás az alábbi feladatokat látja el:
- egészségügyi feladatok.
- szociális feladatok
- gyermekjóléti feladatok. ”

3. A Társulási Megállapodás 11/1.4. Pontja a függelékre utalás törlése miatt az 
alábbiak szerint módosul:
„1.4. A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátására költségvetési 
szervet alapított, Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ néven. Az 
intézmény 2013. július 1. napjától a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által alapított Egészségügyi-Szociális Központ beolvadásával Egészségügyi-Szociális 
Központ (a továbbiakban: ESZK) néven működik”

4. A Társulási Megállapodás II. „A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök” 
fejezetének 1.5. pontja az alábbiakra módosul:

,, 1.5. A Társulás munkaszervezeti feladatait az alábbi költségvetési szervek látják el. ”

5. A Társulási Megállapodás II. „A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök” 
fejezetének 1.5. pontja az alábbi 1.5.1. és 1.5.2. alpontokkal egészül ki:

,,1.5.1. Az általános munkaszervezeti feladatokat (Társulási Tanács üléseinek előkészítése, 
lebonyolítása, a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek és határozatainak elkészítése, 
nyilvántartása, a pályázatok előkészítése, végrehajtása és utánkövetése, a Társulási 
Tanács és az elnök feladatainak ellátásához szükséges dokumentumok elkészítése) ellátó 
szervezet neve és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 3100 
Salgótarján, Múzeum tér 1.



„1.5.2. Az Aht. 27. § (5) bekezdése szerinti, a Társulás bevételével és kiadásaival 
kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) (3100 
Salgótarján, Kassai sor 2.) látja el.

A Társulás és a KIGSZ közötti megbízási szerződést a 2. függelék tartalmazza. ”

6. A Társulási Megállapodás II. „A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök” 
fejezetének 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

7. A Társulási Megállapodás II. „A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök” fejezete az
alábbi 1.7. ponttal egészül ki:

„ 1.7. A Társulási Tanács — az ESZK számítása alapján — minden év február 28-ig 
határozatot hoz a Társulás fenntartásában lévő ESZK által alkalmazandó személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról, mely alapján az 1.6. pontban kijelölt önkormányzat minden év április 1-ig 
rendeletet alkot a Társulás ellátási területére vonatkozóan.

8. A Társulási Megállapodás III./3.10. Pontja az alábbiak szerint módosul:
„3-10. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább 14 település -  mely meghaladja a 
szavatok felét -  jelen van.

9. A Társulási Megállapodás III./3.12. és 3.13. Pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
„3.12. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag -  legalább 8 település - igen 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és 
az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
3.13. Minősített többséggel, azaz legalább 8 tag igen szavazatával - amely eléri a 
tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét - fogadhatók el az alábbi döntések:
a.) pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtása, az ahhoz szükséges települési 
hozzájárulás meghatározása;
b.) költségvetés elfogadása és módosítása;
c.) költségvetési beszámoló elfogadása;
d.) a társulási megállapodás módosításához;
e.) a Tanács elnökének és az alelnököknek a megválasztásához.”

10. A Társulási Megállapodás V /l.3. Pontjának második francia bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:

a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a 
2013. június 30-áig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő ESZK által 2013. július 1-jét megelőzően ellátott szolgáltatások (egészségügyi

A Társulás és a Polgármesteri Hivatal közötti megállapodást az 1. függelék tartalmazza:



alapellátás a fogászati ügyelet kivételével, hajléktalanok nappali melegedője, 
átmeneti ellátása, családi napközi, segélyezési feladatok, fogyatékosok nappali 
ellátása, lakóotthoni ellátása) működtetésének költségeit Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata viseli;”

11. A Társulási Megállapodás V./l .4. Pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.4. A tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás form ái és a befizetés módja:

— tagdíj a Tanács által a Társulás tárgyévi költségvetésének elfogadásával 
egyidejűleg meghatározott mértékben, a tagdíj megállapítását követően a K1GSZ cűtal 
kiállított számla ellenében,
-  a feladatellátás költségeit a költségvetés elfogadását követően megkötött 
egyedi megállapodások alapján, átadott pénzeszközként a Tanács által meghatározott 
részletekben átutalással a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11741000-15454120- 
00000000 sz. bankszámlájára történő átutalással.

Amennyiben a fenti határidőig nem történik meg a befizetés, a tag nem gyakorolhatja 
tagsági jogait.”

12. A Társulási Megállapodás V ./l.5. Pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.5. A Társulás a tag által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
beszedési megbízást nyújt be a tag pénzforgalmi szolgáltatójához a tag részéről a 
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazó nyilatkozat alapján

Az 1.4. pont szerinti megállapodások és a felhatalmazó levél mintáját a 3 .függelék 
tartalmazza.”

13. Társulási Megállapodás V/4. címe az alábbiak szerint módosul:
„4. A Társulás által fenntartott intézmény fenntartása, finanszírozása”

14. A Társulási Megállapodás V/4.1. Pontja a „költségvetési” szövegrész törlése és a 
„közös intézmény” kifejezés „társulás által fenntartott intézmény” kifejezésre módosulása 
következtében az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A társulás által fenntartott intézmény fenntartása és finanszírozása, forrásai 
a vonatkozó állami támogatásból történik. A támogatás igénylése és 
felhasználása a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik. Az alapítói 
jogokról való rendelkezéseket az intézmény alapító okirata tartalmazza. ”

15. A Társulási Megállapodás VI./1.5. Pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.5. A megállapodás függelékei:

1. függelék: A Társulás és Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala között létrejött megállapodás a munkaszervezeti feladatok ellátására

2. függelék: Megbízási szerződés a Társulás és a KIGSZ között a gazdálkodási 
feladatok ellátására
3. függelék: Megállapodások és felhatalmazó levél mintája "

16. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 1. 
melléklete lép.

17. A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 2. 
melléklete lép.
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18. A Társulási Megállapodás 3. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 3. 
melléklete lép.

19. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás V/2.13. Pontja.
(„2.13. A tag önkormányzatok belső ellenőrzését a Társulás által 

foglalkoztatott belső ellenőrök - az évente elfogadott belső ellenőrzési terv alapján - 
végzik. ”)

20. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak.

21. Jelen módosítás a Tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési
határozatai, valamint a Társulási Tanács .../2014. ( .......) TTh.sz. határozata alapján, a
törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

Salgótarján, 2014. február 12.
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Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

Qm: Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel.: 32/422-381 

E-mail: stot@salgotarjan.hu

Javaslat

az Egészségügyi-Szociális Központ szolgáltatásainak és ellátásainak  
intézm ényi térítési díja m egállapítására

Előterjesztő:

Peleskei-Balázs Rita 
igazgató

Qm: Salgótarján, Múzeum tér 1. • Tel.: 32/422-381 • E-mail: stot@salgotarjan.hu
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Tisztelt Tanács!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. 
§ (1) bekezdés b) pontja, valam int a gyerm ekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valam int a fizetendő térítési díjakról önkormányzati társulás 
fenntartó esetén a társulási m egállapodásban erre kijelölt települési önkorm ányzat a társulási 
m egállapodásban m eghatározottak szerint rendeletet alkot.
A Salgótarján és Térsége Önkorm ányzatainak Társulásában részt vevő tagönkorm ányzatokra 
vonatkozóan - az Egészségügyi-Szociális K özpont szám ítása alapján - Salgótarján M egyei Jogú Város 
Ö nkorm ányzata alkot rendeletet.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése, valam int a Gyvt. 147. § (1) bekezdése kimondja, hogy a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyerm ekvédelm i szakellátás térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított tám ogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több 
szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell m eghatározni, a közös költségelemek 
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

A M agyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben biztosított 
tám ogatások ism eretében, az Szt., illetve a Gyvt. hivatkozott rendelkezéseinek, továbbá a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben és a 
személyes gondoskodást nyújtó gyerm ekjóléti alapellátások és gyerm ekvédelm i szakellátások térítési 
díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak a figyelem bevételével, az Egészségügyi-Szociális Központ kiszám ította a Társulás 
fenntartásában m űködtetett szociális és gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások intézményi térítési 
díjait. Az intézményi térítési díjakat je len  előterjesztés 1. melléklete, az alkalm azandó kedvezm ények 
mértékét a 2. m elléklete tartalm azza.

A fentiek alapján kérem  a Tisztelt Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Salgótarján és Térsége Önkorm ányzatainak Társulási Tanácsa a 2014. április 1. napjától 
alkalm azandó, az Egészségügyi-Szociális K özpont által m űködtetett szem élyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyerm ekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díjait és a 
kedvezm ények m értékét az 1-2. m elléklet szerint határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi M elinda elnök

2. A Tanács felkéri elnökét, hogy Salgótarján M egyei Jogú Közgyűlése a Salgótarján és Térsége 
Ö nkorm ányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valam int a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2002. (III. 29.) önkormányzati 
rendeletének m ódosítását az 1. pontban foglaltak szerinti tartalom m al kezdeményezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi M elinda elnök

3. Salgótarján és Térsége Ö nkorm ányzatainak Társulási Tanácsa elnöke felkéri a 
tagönkorm ányzatok polgárm estereit, hogy 2014. március 10-ig a személyes gondoskodást nyújtó



szociális és gyerm ekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve 
kedvezm ények m értékét az 1-2. m elléklet szerint képviselő-testületi határozattal hagyják jóvá, 
a jóváhagyó határozatot küldjék meg a Tanács elnökét.

Határidő: 2014. március 10.
Felelős: tagönkorm ányzatok polgármesterei

Salgótarján, 2014. február 4.

Peleskei-Balázs Rita
igazgató



A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja 2014. április 1-től

1.) Házi segítségnyújtás intézm ényi térítési díja: 235 Ft/óra

2.) Étkeztetés:

1. melléklet
/A 17/2012.(111.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete/

E feladatra társult tagönkorm ányzatok (kivéve Salgótarján M egyei Jogú V áros) közigazgatási 
területén)

Étkeztetés m egszervezése szerint: Napi intézm ényi térítési díj

Helyben fogyasztással 485 Ft

Elvitelének lehetővé tételével 485 Ft

Lakásra szállításával 485 Ft

+ 55 Ft/nap/háztartás kiszállítás

Salgótarján M egyei Jogú Város K özigazgatási területén

Étkeztetés m egszervezése szerint: Napi intézm ényi térítési díj

Helyben fogyasztással 345 Ft

Elvitelének lehetővé tételével 345 Ft

Lakásra szállításával 345 Ft

+ 55 Ft/nap/háztartás kiszállítás

3.) Nappali ellátást nyújtó intézm ény esetén:
3.a.) Idősek nappali ellátása

Idősek klubjai

Csak
napközbeni
tartózkodás

igénybevétele
esetén

Egyszeri 
étkeztetés, csak  

ebéd  
igénybevétele  

esetében

Ebéd

kiszállításának
díja

Aranykor Idősek K lubja 
Salgótarján

0 Ft/nap 345 Ft/nap 55 Ft/nap

Aranykor Idősek Klubja 
Salgótarján

0 Ft/nap 345 Ft/nap 55 Ft/nap



demens ellátás

Várkapu Idősek K lubja Salgótarján 0 Ft/nap 345 Ft/nap 55 Ft/nap

Cered idősek Klubja 0 Ft/nap 485 Ft/nap 55 Ft/nap

Kazár Idősek K lubja 0 Ft/nap 485 Ft/nap 55 Ft/nap

Rákóczibánya Idősek Klubja 0 Ft/nap 485 Ft/nap 55 Ft/nap

N aplem ente Idősek K lubja 0 Ft/nap 485 Ft/nap 55 Ft/nap

Sóshartyán Idősek Klubja 0 Ft/nap 485 Ft/nap 55 Ft/nap

Zabar Idősek K lubja 0 Ft/nap 485 Ft/nap 55 Ft/nap

Szilaspogony Idősek Klubja 0 Ft/nap 485 Ft/nap 55 Ft/nap

3.b.) Fogyatékos szem élyek nappali ellátása

Napközbeni tartózkodás intézm ényi térítési díja 1.030 Ft/fő / nap

Nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés intézm ényi térítési díja 
gyerm ekkorú ellátott esetén

435 Ft/fő/nap

Nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés intézm ényi térítési díja 
felnőttkorú ellátott esetén

600 Ft/fő/nap

N apközbeni tartózkodás és ott étkezés intézm ényi térítési díja gyerm ekkorú  
ellátott esetén

950 Ft/fő/nap

N apközbeni tartózkodás és ott étkezés intézm ényi térítési díja felnőtt ellátott 
esetén

1.630 Ft/fő/nap

4.) Tám ogató szolgálat intézm ényi térítési díj: 0 Ft

5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézm ényi térítési díj: 150 Ft/ nap

6.) Tartós bentlakásos intézm ényi ellátás: Idősek Otthona Cered

Szolgáltatás Napi intézm ényi térítési díj H avi intézm ényi térítési díj

Idősek Otthona - Cered 2.365 Ft/nap 71.920 Ft/hó



7.) Gyermekjóléti alapellátások:

Szolgáltatás Napi intézm ényi térítési díj Havi intézm ényi térítési díj

Családok Átmeneti O tthona - Etes 1.845 Ft/nap 55.350 Ft/hó

Gyerm ekek Átm eneti O tthona 
Zabar 3.610 Ft/nap 108.300 Ft/hó

8.) H ajléktalan szem élyek átm eneti szállása (Női és Férfi Átm eneti Szálló)

Szolgáltatás Napi intézm ényi térítési díj Havi intézm ényi térítési díj

Női és Férfi Átmeneti Szálló 755 Ft/nap 22.710 Ft/hó

9.) Fogyatékos szem élyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

Szolgáltatás Napi intézm ényi térítési díj H avi intézm ényi térítési díj

Fogyatékos szem élyek ápoló
gondozó célú lakóotthona

2.250 Ft/nap 67.440 Ft/hó

10.) G yerm ekek napközbeni ellátása

Szolgáltatás Szem élyes szolgáltatás 
intézm ényi térítési díja

Étkeztetés térítési díja

Családi napközi 2.435 Ft/nap 435 Ft/hó



2. melléklet
/A 17/2012.(111.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete/

A Salgótarján és Térsége Ö nkorm ányzatainak Társulása által biztosított egyes szociális, 
gyerm ekjóléti, gyerm ekvédelm i ellátások szem élyi térítési díjainak m egállapítása során 

alkalm azandó kedvezm ények 2014. április 1-től

1.) Házi segítségnyújtás szem élyi térítési díj kedvezm énye minden esetben: 20%

2.) Étkeztetés

E feladatra társult tagönkorm ányzatok (kivéve Salgótarján M egyei Jogú Város) 
közigazgatási területén)

Egy főre jutó jövedelem : Napi intézm ényi térítési díj

42.750,- Ft-ig 45 %

4 2 .7 5 1 -8 5 .5 0 0  Ft -ig 2 5 %

85.501,- Ft-tól 0 %

Salgótarján M egyei Jogú Város K özigazgatási területén

Egy főre jutó jövedelem : Napi intézm ényi térítési díj

42.750,- Ft-ig 3 0 %

42.751 Ft-tól -  85.500 F t-ig 15 %

85.501 Ft-tól 0 %

3.) Nappali ellátást nyújtó intézm ények

3.b.) Fogyatékos szem élyek nappali ellátása

Ellátott havi jövedelm e Adható kedvezm ény %-a

57.000 Ft-ig 8 0 %

57.001 F t- tó l-7 1 .2 5 0  Ft-ig 75 %

71.251 Ft-tól 0 %



4.) G yerm ekjóléti alapellátások  

G yerm ekek Átm eneti Otthona

E fiS Ifiil BEÉÉIíÍÉÍÍ
1 gyerm ek esetén 1 5%

2 gyerm ek esetén 2 5 %

3 gyerm ek esetén 3 5 %

4 gyerm ek esetén 45 %

5 vagy több gyerm ek esetén 5 0 %

Családok Átm eneti O tthona

Az ellátott gyerm ekek száma

jA z  ellátásért fizetendő hav 
jövedelen

1 szülővel

i szem élyi térítési díj a | f  
%-a 

.....
2 szülővel

1 gyerm ek esetén 20% 25%

2 gyerm ek esetén 25% 30%

3 gyerm ek esetén 30% 35%

4 gyerm ek esetén 35% 40%

5 vagy több gyerm ek esetén 45% 50%

4 Q H a ilékta la n szem élyek átm eneti szá U á s^ N ő ié^ F érfi Á tmeneti Szálló)
Ellátott havi jövedelm e Adható kedvezm ény %-a

28.500 Ft-ig 6 0 %

28.501 Ft-tól 42.750 Ft-ig 4 0 %

42.751 Ft-tól 3 0 %

6.) Családi napközi:

Családi napközi keretében nyújtott személyek 
szolgáltatás esetén alkalm azandó kedvezmény



1. oldal, összesen: 1

szajmatercs£m______________________

Feladó: "András Tóth" <tudaskozpont@gmail.com>
Címzett: "szalmatercspm" <szalmatercspm@toldinet.hu>
Elküldve: 2014. február 4. 12:34 
Tárgy: Re: Kérdés
Addig teljesen reménytelen, amíg nincs fűtés, wc, s egyéb. Nem 
átadható. Pontosabban, február hónap vége felé megcsináljuk az 
átadás-átvételt. Benyújtom a kifizetési kérelmet, de használatba 
vételi engedély nélkül nem fogják elszámolni és nem működtethetjük. 
Elvileg megnyitható lesz áprilisban, mert akkor már nem kell fűtés. Ha 
nyer a pályázat, talán egy hónap múlva lehet tudni, akkor nagyon 
gyorsan elkészülhet és megnyitható lesz. 
üdv

szalmatercspm <szalmatercsDm@toldinet.hu> írta, 2014. 02. 04.:
> András!
>
> Szalmatercs község Önkormányzat képviselö-testülete 2014. január 30-án
> megtartott ülésén az egyik képviselő azt kérdezte, hogy mikor (év,hó,nap)
> adod át a kultúrotthont? A választ 8 napon belül kéri!
> Kérlek a választ küld meg minél előbb, hogy a képviselő részére én is
> megküldhessem!
>
> Köszönöm!

mailto:tudaskozpont@gmail.com
mailto:szalmatercspm@toldinet.hu
mailto:szalmatercsDm@toldinet.hu


M EG BÍZÁ SI  SZERZŐDÉS

am ely létrejött egyrészről a Szalmatercs Község Önkormányzata (3163. Szalm atercs, 
Kossuth út 48., képviseli: Szentes Dezső polgármester), m int megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó)

m ásrészrő l a CROWN-R Consulting Kft. (székhely: 1139. Budapest, Fiastyúk utca 41. B.ép. 
1/4., cgj. szám: 01-09-956238, adószám: 23169537-2-41, képviseli: Körmendy Richárd 
ügyvezető), m int megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között a lu lírott napon és helyen az a lábbiak szerint:

Előzmények

Megbízó pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott a lapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tó l igénybe vehető tám ogatások részletes feltételeirő l szóló 103/2013. (XI. 18.) VM 
rendeletről, valam int a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése c. pályázati 
konstrukcióra, mely során Megbízott üzletvite li tanácsadást lát el.

I. A megbízás tárgya

1. Megbízó megbízza Megbízottat üzletvite li tanácsadás nyújtására, a Támogatási kérelem 
elkészítésére, és a fenti rendeletnek megfelelően elkészített pályázati dokumentáció 
összeállítására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott a lapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető tám ogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 18.) VM 
rendeletről, valam int a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése c. pályázati 
konstrukcióban benyújtandó pályázat elkészítése kapcsán.

2. Megbízott a megbízást e lvá lla lja.

II. A megbízási szerződés időtartama

1. Az 1.1. pont szerinti pályázati dokumentációt Megbízó legkésőbb a Pályázati Felhívás szerinti 
benyújtási határidőt tartva adja át Megbízott részére.

2. A szerződés határozott időtartamra szól. A megbízás kezdő időpontja je len szerződés 
alá írásának napja. Jelen szerződés a szerződés a lá írásának napjától, a Felek közötti 
elszámolásig hatályos. A szerződés időtartamának módosításáról Felek közös 
megegyezéssel írásban rendelkezhetnek.

3. A szerződésszerű te ljesítés akként történik, hogy Megbízott a II.1. pontban leírt határidőig 
elektronikus úton megküldi az ellenőrzött, szükség szerint jav íto tt és alá írás után 
beadáskész dokumentációt Megbízó részére.

4. Megbízó elsődleges köte lezettsége a teljes körűen összeállított pályázati dokumentáció 
Megbízott részére határidőben történő megküldése. A téves, pontatlan információk, adatok 
szolgáltatásából, a nem határidőben történő pályázati dokumentáció rendelkezésre 
bocsájtásából, va lam int a m inőségbiztosított dokumentumok nem megfelelő javításából 
eredő károkért való felelősség a Megbízót terheli.

III. A Megbízott kötelezettsége

1. A Megbízott fe ladata it az irodájában vagy az általa előzetesen megjelölt helyen látja el, 
szükség esetén a pro jekt helyszínén.

2. A Megbízott biztosítja a m egbízás ellátásához szükséges általános irodai infrastruktúrát 
(iroda, szám ítógép, telefon mobiltelefon, telefax, fénymásolás, szövegszerkesztés, postai 
kézbesítés, üzenetrögzítés stb.), amelyért őt a megbízási díjon felül költségtérítés nem illeti 
meg.
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3. A megbízott a II. 2. pontban meghatározott időtartam alatt a Megbízó képviselőjével 
előzetesen egyeztetett időszakokban rendelkezésre áll és végzi a 1.1. pontban 
meghatározott feladatot.

4. A Megbízottnak az együttműködési kötelezettség kapcsán a megbízási szerződés te ljesítését 
akadályozó körü lm ényeket haladéktalanul a Megbízó tudomására kell hoznia.

5. A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez a Megbízott egyéb közreműködőt 
/alm egbízott/ is igénybe vehet. Az igénybe vett közreműködőért a Megbízott úgy felel, 
mintha a közreműködő által e llátott fe ladatokat maga végezte volna el.

6. A jelen szerződés te ljesítésével kapcsolatban a Megbízott olyan inform ációkhoz, adatokhoz 
fér hozzá, am elyek a Megbízó szem pontjából bizalmas je llegűek. A Megbízott gondoskodik a 
teljesítés során tudomására ju to tt adatok, információk bizalmas kezeléséről, azok megfelelő 
védelméről, egyben kötelezettséget válla l arra, hogy ezeket az adatokat, információkat csak 
a jelen szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben használja fel.

7. Ha a Megbízott a je len szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a Megbízott 
az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat, információkat 
csak abban az esetben adhatja át, ha a Megbízottal kötött megállapodásában a 
közreműködő kötelezettséget válla l arra, hogy a Megbízótól, vagy a Megbízottól szerzett 
adatokat és inform ációkat a Megbízottal azonos feltételek szerint kezeli.

8. A szerződés III.6. és III.7. pontjaiban foglalt kötelezettségek a szerződés időbeli hatálya 
alatt, va lam int a szerződés bárm ely okból történő megszűnését követően Is fennmaradnak.

IV. A Megbízó kötelezettsége

1. A Megbízó köteles a megbízás e llátásához szükséges és a Megbízott által a jelen szerződés 
te ljesítésével összefüggésben e lkészített pályázati dokumentációt kellő időben és megfelelő 
tartalomm al a Megbízott rendelkezésére bocsátani.

2. A Megbízónak az együttműködési kötelezettség kapcsán a megbízási szerződés teljesítését 
akadályozó körü lm ényeket haladéktalanul a Megbízott tudomására kell hoznia.

3. A Megbízó kijelöli a szerződéssel kapcsolatos feladatok e lvégzéséhez szükséges 
szakembereit, és gondoskodik olyan munkabeosztásukról, am ely a Megbízott határidőre 
történő te ljesítését lehetővé teszi.

4. A Megbízó válla lja, hogy biztosítja a fo lyamatos kommunikációt a projektben szereplő 
partnerekkel, annak tárgyi fe ltétele ivel együtt.

V. A megbízási díj

1. Az 1.1. pontban meghatározott fe ladat ellátásáért Megbízottat bruttó 500.000 Ft, azaz 
ötszázezer forint összegű megbízási díj illeti meg. Ezen összeg tarta lm azza a je len szerződés 
1.1. pontjában m egállapított fe ladat elvégzésével kapcsolatos valamennyi költséget.

2. A Megbízó a megbízási díjat két egyenlő részletben a Megbízott által k iá llított szám la alapján,
fizeti meg a Megbízott részére.

3. A Megbízott az I. rész-szám la benyújtására a Támogatási Határozat kézhezvételét követő 30
napon belül jogosult, míg a II. rész-szám la (végszámla) benyújtására a Támogatási 
Határozat kézhezvételét követő 60 napon belül jogosult.

VI. A szerződés megszűnése

A jelen szerződés határozott időtartamú, amely a megbízás te ljesítésével szűnik meg, 
illetőleg, ha a szerződést bárm elyik fél felmondja. A felmondási idő m indkét fél részéről 15 
nap.
A szerződő felek bárm elyike jogosu lt a szerződést -  a másik fél súlyos szerződésszegése 
esetén -  azonnali hatállyal írásban felmondani. Ez utóbbira csak azt követően kerülhet sor, 
ha a szerződésszegő fél a szerződésszegés részleteit tartalm azó, az orvoslásra írásban 
felszólító értesítés kézhezvételét követően -  az értesítésben m eghatározott határidőig -nem 
orvosolja a szerződésszegést. A felek súlyos szerződésszegésnek tekin tik  különösen, de 
nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
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a Megbízott vagy közreműködője megsérti titoktartási kötelezettségét;
■ bármelyik fél saját felróható magatartása következtében kötelezettségei 

te ljesítésével ismételten késedelembe esik;
■ a Megbízott a je len szerződésben foglalt kötelezettségeit nem szerződésszerűen 

teljesíti.
Jelen szerződés bárm ely okból történő megszűnése esetén a Megbízott a szerződés 
megszűnésétől szám íto tt 5 munkanapon belül köteles a Megbízó részére visszaadni minden, 
a Megbízó által a Megbízott számára átadott dokumentációt, adatot és azok másolatait, 
valam int a Megbízó szám ára a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán 
készített anyagot.

VII. Egyéb rendelkezések

1. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítése során keletkező anyagok 
kizárólagos felhasználási joga a Megbízót illeti meg, A Megbízó e dokumentumokkal 
szabadon rendelkezhet, azaz a Megbízott engedélye nélkül e dokumentumokról másolatot 
készíthet, az abban lévő információkat, adatokat (részletekben vagy bárm ilyen, a Megbízott 
engedélye nélküli változtatások végrehajtásával) felhasználhatja, harmadik személynek 
felhasználásra átadhatja. A Megbízó e jogosultsága nem érinti a Megbízott személyhez 
fűződő szerzői jogosultságait.

2. A Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés sikeres teljesítését követően a Megbízott a Megbízó 
nevét, a te ljesítés idejét és a feladat körülírását referenciái között nyilvánosságra hozhassa.

3. A felek m egállapodnak abban, hogy felróható szerződésszegés esetén a másik féllel 
szemben kártérítési felelősséggel tartoznak, de a szerződésnek önhibájukon kívüli ok miatti 
meghiúsulása esetén egymással szemben semm iféle követelést nem támasztanak.

4. Jelen szerződés m ódosításához és/vagy kiegészítéséhez a felek által cégszerűen aláírt 
írásbeli megállapodás szükséges.

5. A szerződő felek m egállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekre 
a Ptk, valam int a hatályos polgári jogi szabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak, 
továbbá a je len szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitá t megkísérelik 
egymás között tárgya lásos úton rendezni.

6. A jelen szerződést (3 oldal) a felek -  az alulírott helyen és időben -  elolvasás után, mint 
akaratukkal m indenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Ez a szerződés 2 eredeti 
példányban készült, melyből egy aláírt példány a Megbízót, egy pedig a Megbízottat illet.
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