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Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt község Önkormányzat
Képviselő- testületének 2011. február 15-én tartott együttes nyilvános
ülésének:
Ököritófülpös
a./ Jegyzőkönyve:11-től- 17-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-3-ig
c./ Határozatai: 4-től-6-ig
Rápolt
a./ Jegyzőkönyve: 13-tól-19-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-3-ig
c./ Határozatai: 5-től-7 -ig
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
2./ Előterjesztés a Körjegyzőség költségvetésének jóváhagyására.
Előadó: Szabó Béla gesztor Önkormányzat polgármestere
3./ Előterjesztés a közösen fenntartott intézmények költségvetésének
megtárgyalására.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármester

Ököritófülpös, 2011. február 15.
Szabó Béla
Polgármester

Petri István
polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt községek Képviselőtestületének 2011. február 15-én tartott együttes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Ököritófülpös
Jelen vannak
Ököritófülpös részéről: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta

Rápolt község részéről:Petri István polgármester
Szilveszter Gábor
Kaszonyi József
Kiss Zoltán
Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó körjegyző
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, mind a 7 fő
az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
Petri István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 5 fő testületi tagból, 4 fő az
ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
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Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.

1. Napirendi pont
Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről.
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
A körjegyző szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az írásbeli előterjesztést a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről a
képviselő-testület tagjai számára elkészítettem, melyet a meghívóval együtt
kiküldtünk. Ezzel kapcsolatban további szóbeli kiegészítést adni nem kíván,
kérdezi amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van a képviselőknek tegyék
fel. Mivel mindkét képviselő-testületet érinti, a jövő évi szociális törvény
változásai, a lényegesebb változásról tájékoztatja a képviselő-testületet,
melyet majd áprilisig a helyi szociális rendeletben is módosítani kell.
I./Lényeges változások a szociális törvény 37§ (1) d) pontja alapján az aktív
korúak ellátásának meghatározása, ki jogosult rendszeres szociális segélyre.
Szt. 35§(2) bek. értelmében a képviselő-testület előírhatja a bérpótló
juttatásra való jogosultság egyéb feltételeit pl. A lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel
kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított
feltételek teljesítésére kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább
ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek
konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.
II./ Szt. 92. § (1)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a helyi önkormányzat,rendeletet alkot,
ezt április 1-ig kell felülvizsgálnia.
Jat. 6. § (1)-(3) az önkormányzati rendelet esetében a rendelet területi
hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére, míg a rendelet
személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén a természetes és
jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
A területi és személyi hatályt az önkormányzati rendeletek esetében akkor
kell kifejezetten meghatározni, ha az a fent meghatározottaktól eltérő
területre, illetve személyi körre terjed ki.
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III./Szt. 38. § (9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a
helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és
a támogatás összegét. A helyi lakásfenntartási támogatást a települési
önkormányzat a normatív, illetve az (5) bekezdésben meghatározott
lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújtja.
Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében
a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy
fogyasztási egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni,
hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként
nem írhat elő;
b) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra
jutó, 100 forintra kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál;
c) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább
két alkalommal benyújtható legyen;
d) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget
úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat
da) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét
határozza meg a (10) bekezdésben szereplő– a településen jellemző –
költségek
figyelembevételével, vagy
db) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a
(10) bekezdésben szereplő költségeket figyelembe kell venni.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011.( II. 15 )
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
5/ 2011( II.15)
Határozata

A Körjegyzőség 2010. évi beszámolójáról.
Képviselő-testület:
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A körjegyző beszámolóját és tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadta.
2. Napirendi pont
Előterjesztés a Körjegyzőség költségvetésének jóváhagyására.
Előadó: Szabó Béla gesztor Önkormányzat polgármestere
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az írásos anyagot a képviselő-testület tagjai számára kiküldtük. A
koncepcióban már meghatározásra kerültek az irányelvek, amelyek mentén
történt a tervezés, valamint a társulási megállapodásban foglaltak szerint. A
koncepcióhoz képest megtakarítás keletkezik, mivel az állam a költségvetési
törvényben maximalizálta a caffetéria juttatás mértékét. Javasolja, hogy
menjenek végig minden költségvetési soron.
Hozzászólások:
Kukucskáné Laboncz Márta:
Elmondja, hogy ő még most kezdte a képviselői munkát, de a rendelettervezetben hivatkozott 10 számú mellékletet nem találja.
Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy az együttes ülésen határozattal kell dönteni a Körjegyzőség
költségvetésének elfogadásáról, amely majd beépül a gesztor Önkormányzat
költségvetési rendeletébe. A rendelet –tervezet a következő ülésen kell majd
véleményezni. Az együttes ülésen azokat a táblákat kell nézni, amelyeket a
meghívóhoz mellékeltünk.
Petri István:
Elmondja, hogy az elmúlt évhez képest megtakarítás van, így a
körjegyzőség költségvetését elfogadásra javasolja.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011( II.15)
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
6/ 2011( II.15)
Határozata
A Körjegyzőség 2011 évi költségvetésének elfogadásáról.
Képviselő-testület:
A Körjegyzőség 2011 évi költségvetését az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadta.

3./ Napirendi pont
Előterjesztés a közösen fenntartott intézmények költségvetésének
megtárgyalására.
Előadó: Szabó Béla gesztor önkormányzat polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Javasolja, hogy itt is költségvetési soronként menjenek végig.
Elsőként az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait vizsgálja meg a képviselőtestület, majd az iskola ás az óvoda költségvetését.
Kiss Lajosné pénzügyi előadó:
Elmondja, hogy az iskolát 6 szakfeladatra kell felosztani, ezt a
szakfeladatrend írja elő. A tavaly még minden egy szakfeladaton volt, de ez
is eu-s követelmény . Így meg kell bontani a normál intelligenciájú
gyerekeket, az SNI-s gyerekeket, arányosítással számolták ki az egyes
szakfeladatokra jutó költségeket és a létszámot is ezekre a szakfeladatokra
osztották fel.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Kérdezi, hogy létszámemelkedés történt? A szakmaiságot szeretné ha
képviselnék. Esetleg máshonnan helyettesítőt hoznának. Pl. a kémia szakra.
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Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy nem. A pedagógus létszám 16 volt és annyi is maradt.
Balogh Tünde mb.igazgató
Elmondja, hogy szeptembertől tervezik.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Az óvodába is vannak SNI-s gyerekek, akikkel Mezőssy Gyöngyi
foglalkozik, de vele sincs szerződés kötve. Ő is szeretné, ha ide járnának a
gyerekek, de ehhez legyen meg a szakos ellátottság. Már akár elsőtől legyen
idegen nyelv oktatás. Iskolázzunk be pedagógusokat a továbbképzési
keretünk terhére.
Balogh Tünde mb.igazgató
Korábban felajánlotta az idegen nyelv tanítását az óvodában, akkor
elzárkózott tőle.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Azóta változott a véleménye.
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy amennyit kifizetünk az utazó gyógypedagógusra, abból már
lehetne taníttatni egy pedagógust. Ne 60 órás képzésekre fordítsuk a
pénzeket, hanem tandíjra pl. gyógypedagógusra.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
Rápolt község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011( II.15)
határozata
Rápolt község Önkormányzat Képviselő – Testületének
7/ 2011( II.15)
Határozata

A közösen fenntartott intézmények költségvetésének megtárgyalásáról.
Képviselő-testület:
A közösen fenntartott intézmények költségvetését megtárgyalta és a 2011
évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

A polgármesterek az együttes nyilvános ülést bezárták.
k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Petri István
polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző
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