
KIVONAT

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. február 28.-án  
megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Társulási Tanács 8/2014. (II.28.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a „Javaslat a Kistérségi Humán
Szolgáltató  Központ  Gyermekjóléti  Szakmai  Programja  módosításának  tárgyalására” című
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A  KHSZK  gyermekjóléti  feladatainak  szakmai  programja  3.4.  A  feladatellátás
szakmai  tartalma:

„iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos teendő”
„iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos teendő” –re módosul.

2. A  KHSZK  gyermekjóléti  feladatainak  szakmai  programja  3.4.  A  feladatellátás
szakmai  tartalma:

„GYSZ-3  –amennyiben  már  gondozott  gyermek  pénzfelhasználási  tervet  készít,
javaslatot tesz esetei gondnok személyére”

„GYSZ-3 –amennyiben már gondozott gyermek” -  re módosul.

3. A  KHSZK  gyermekjóléti  feladatainak  szakmai  programja  3.4.  A  feladatellátás
szakmai  tartalma:

„A jegyzői gyámhatóság mérlegelési jogkör nélkül védelembe veszi a tanulót”
„A jegyzői  gyámhatóság  mérlegelési  jogkör  nélkül  védelembe  veszi  a  16  év  alatti
tanulót” –re módosul.

4. A  KHSZK  gyermekjóléti  feladatainak  szakmai  programja  3.4.  A  feladatellátás
szakmai  tartalma: 

”A jegyzői gyámhatóság mérlegelési jogkör nélkül védelembe veszi a tanulót”
„A jegyzői  gyámhatóság  mérlegelési  jogkör  nélkül  védelembe  veszi  a  16  év  alatti
tanulót” – ra módosul

5. A KHSZK gyermekjóléti feladatainak szakmai programja 4.5. Térítési díj az átmeneti
gondozásban:

„A Társulási Tanács határozata alapján az Otthon szakmai vezetője a személyi térítési
díj megállapításánál a szülő vagy más törvényes képviselő rendszeres havi jövedelmét
veszi figyelembe. Az igénybevevő személyi térítési díj fizetése nem haladhatja meg a
kötelezett havi jövedelmének 50% -át” -  Törlésre kerül.

6. A KHSZK gyermekjóléti feladatainak szakmai programja 4.5. Térítési díj az átmeneti
gondozásban

…..”A személyi térítési díj megállapításánál a gyermekek átmeneti gondozása esetében



a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe
venni.  A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy
főre eső  jövedelem 50%-át.”  - kiegészül.

7. A KHSZK gyermekjóléti feladatainak szakmai programja 4.5. Térítési díj az átmeneti
gondozásban:

          „133/1997.(VII.29.)”
          „328/2011. (XII.29)” – re módosul.
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