
Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  április  10-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

41/2014. (IV.10.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  gyermekek  átmeneti
gondozásának biztosítása céljából önálló helyettes szülőt alkalmaz legkorábban 2015. január 1-jétől,
legkésőbb a feladat ellátására kiválasztott személy e feladat ellátásához szükséges képzettségének
megszerzésétől, illetve a működési engedélyben meghatározott időponttól kezdődően. 

2. A Képviselő-testület a helyettes szülői képzettség megszerzéséhez szükséges költséget a 2014. évi
költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja. 

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyettes
szülővel a feladat ellátására vonatkozó szerződést kösse meg.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés módosítás részeként helyettes szülő
nevelési  díjára,  ellátmányára,  illetve  a  készenléti  díjára  vonatkozó  költségeket  dolgozza  ki,  és
terjessze a Képviselő-testület elé.  

5. A Képviselő-testület  felkéri  Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulását,  hogy  a  Térségi  Népjóléti
Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata útján gondoskodjon a helyettes szülő kiválasztásáról, és
tegye meg a feladat ellátásához szükséges képzettség megszerzéséhez szükséges intézkedéseket.  

6. A  Képviselő-testület  döntése  alapján  Várpalota  Város  Önkormányzata  2014.  június  1-jétől  a
gyermekek átmeneti gondozásának helyettes szülő útján történő biztosítása céljából megállapodást
köt Ősi Község Önkormányzatával, amely szerint Ősi Község Önkormányzata 1 férőhelyet biztosít a
Várpalotán jelentkező átmeneti gondozás iránti igények kielégítésére. 

7. Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  a  helyettes  szülői  szolgáltatás  biztosításáért  Ősi  község
Önkormányzatának 2014. évre a helyettes szülőnek készenléti díjként havi bruttó 3 108 Ft megfizet,
amely összeget a 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosít. 

8. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Várpalota  Város  Polgármesterét,  hogy  Ősi  Község
Önkormányzatával a helyettes szülő igénybe vételére vonatkozó megállapodást kösse meg.

9. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés módosításának előkészítése iránt
tegye meg a szükséges intézkedéseket, és azt legkésőbb a 2014. júniusi Képviselő-testületi ülésre
terjessze elő. 
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V á r p a l o t a ,  2014. április 10.

Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva
polgármester           jegyző


