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1 .napirend

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (5144 Jászboldogháza, Rákóezi űt 27.)
képviseletében eljár: Szűcs Lajos polgármester,
másrészről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő Út 53/a.)
képviseletében eljár: Szarvák Imre polgármester,

együttesen: a Felek között,

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. A felek egyezően rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. ~ (3a) bekezdés alapján a
bölcsődei ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata.

2. A (Jyvt. 94. ~ (3a) bekezdése értelmében, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen
legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban
meghatározottak szerint megállapított — 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 fót,
a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a
jogszabályban meghatározott bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások
bármelyik formájának biztositásával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

3. Előzőekre tekintettel a Felek a bölcsődei feladatok ellátására, az irányadó szabályoknak
megfelelő tartalommal feladat-ellátási megállapodást kötnek egymással.

4. Jászboldogháza Községi Önkormányzat a Uyvt. 96. ~ bekezdése alapján a bölcsődei
ellátásra •yonatkozóan megállapodás megkötését kezdeményezte Jászalsószentgyörgy
Községi Onkormányzattal. Mindezekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg.

IL A megáHapodás tárgya

5. Jászalsószentgyörgy Községi Önlcormányzat jelen feladat-ellátási megállapodásban
meghatározottak szerint bölcsődei ellátást biztosít Jászboldogháza Községi Onkormányzat
3 év alatti gyermekei számára. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a megállapodás
vonatkozásában jászboldogházi gyermeknek minősül a személyi adat és
lakcímnyilvántartás szerint Jászboldogházán állandó lakóhellyel rendelkező gyermek.
Felek megállapodnak abban, hogy a bölcsődei nevelést- göndozást Jászalsószentgyörgy
Községi Onkormányzat a Ci5~apalota Ovodai és Bölcsődei Intézményében, a szülő által
jelzett időponttól a szabad kapacitással bíró telephelyén biztosítja a jászboldogházi
gyermekek számára.



m. A megállapodás tartalma

6. Jászalsószentgyőrgy Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
jászboldogházi gyermekek számára a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet (a továbbiakban: NM. rendelet) 41. *
(4) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbiakat biztosítja:

— a nevelés ás gondozás feltételeit, így különösen
. a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
. a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott

textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést,
. játéktevékenység feltételeit; és

— a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének
megfelelő étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló rendeletben leírtak betartásával.

7. A bölcsődei ellátást igénybe Vevő gyermek — a bölesődei gondozási napokon — a szülő,
vagy más törvényes képviselő által megfizetett térítési díj ellenében étkezésre jogosult. Az
étkezési térítési díj a Gyvt. hatályos rendelkezései szerint kerül megállapításra.

8. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy — a
jászalsószentgyörgyi lakóhellyel rendelkező gyermekekkel azonos módon — a szülő, vagy
más törvényes képviselő által fizetendő térítés ellenében biztosítja az egyéb, alapellátáson
felüli bölcsődei szolgáltatásokat.

9. Az egyéb, alapellátáson felüli bölcsődei szolgáltatások díját Jászalsószentgyörgy Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult meghatározni. A megállapodás megkötésekor
hatályos díjakat Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat Képviselő testületének a
gyermekétkeztetés térítési díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról szóló 5/2017.
(lv.?.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében állapította meg.

10. A Felek megállapodnak abban, hogy Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
legfeljebb 10 Fá jászboldogházi gyermek bölcsődei felvételét biztosítja. E kötelezettség
teljesítése érdekében Jászboldogháza Községi Onkormányzat vállalja, hogy az
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező bölcsődés korba lépő gyermekek létszámát
az esedékes nevelési év megkezdése előtti július hónap utolsó munkanapjáig írásban
megküldi Jászalsószentgyörgy Községi Onlcormányzatnak a beiratkozási igények
megjelölésével (melyik jászboldogházi gyermek, milyen időponttól kéri felvételét).

11. Jászboldogháza Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező bölcsődei ellátást igénylő gyermekek törvényes
képviselőit a beiratkozások időpontjáról, módjáról, a térítésmentesen illetve térítési díj
ellenében igénybe vehető szolgáltatások köréről megfelelő időben tájékoztatja.

IV. Pénzügyi rendelkezések

12. Jászboldogháza Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy azon jászboldogházi
bölcsődés gyermekek után járó, központi támogatás minden eleme a Jászalsószentgyörgy
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Községi Önkormányzatot illeti meg, akik a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
által fenntartott bölcsődében veszik igénybe bölcsődei ellátást.

13. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatot a jelen megállapodásban vállalt feladatok
teljesítéséért a jászboldogházi gyermekek után kapott központi támogatás, valamint a
szülők által fLzetett térítési díjon felül az általa fenntartott intézménybe járó
jászboldogházi gyermekekre tekintettel a Jászboldogháza Községi Önkormányzat részéről
további hozzájárulás nem illeti meg.

14. A Felek rögzítik, hogy Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatot a jászboldogházi
gyermekek utaztatásával kapcsolatosan semmiféle kötelezettség nem terheli.

V. A megállapodás hatálya, felmondás

15. A Felek a jelen megállapodást 2018. december 1. napjától, határozatlan időre kötik. A
megállapodást Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a /2018.
( ) számú határozatával, Jászalsószengyörgy Községi Onkormányzat Képviselő-
testülete /2018. ( ) számú határozatával hagyta jóvá.

16. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel a bölcsődei gondozási
nevelési év végére, augusztus 31. napjára felmondhatja.

VI. Egyéb rendelkezések

17. A Felek megállapodnak abban, hogy Jászboldogháza Községi Önkormányzat
képviseletében eljáró személy a feladat ellátását a helyszínen bármikor jogosult
eflenőrizni. Az esetleges észrevételeket a feladatellátásban közreműködő intézmény
vezetőjének, valamint a Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat képviselőjének
bevonásával tárgyalás útján rendezik.

18. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
Gyvt., a NM. rendelet valamint a Ptk. hatályos előírásait kell alkalmazni.

Jászboldogháza, 2018

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy Községi
képviseletében: Onkormányzat képviseletében:

Szűcs Lajos Szarvák Imre
polgármester polgármester

3





2. Napirend

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. ( ) számú ONKORMANYZATI RENDELETE

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.*
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi UI. törvény 2. ~ és 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. ~ E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. Eljárási rendelkezések

2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. ~-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei
3. ~ (1) Támogatásra azjogosult, aki

a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, feltéve, ha a

kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és lakásának fűtését
fatüzelésre vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

2) A támogatás méltányosságból, j övedelemhatár nélkül is megállapítható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekö
vetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.
(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) A kérelmeket 2018. január 31-ig lehet beny~tani az Onkormányzathoz
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén vagy 20 mázsa fa adható.

4. Záró rendelkezések

4. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2019. március 31-én hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2018. október

Szűcs Lajos dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző




