Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
553- 7/ 2011
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. március
8-án tartott nyilvános ülésének:
a./ Jegyzőkönyve:41-től-75 -ig
b./ Tárgysorozata: 1-től-7-ig
c./ Határozatai: 14-től-16-ig
d./ Rendeletei: 1-től-4-ig
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1/ Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének megalkotására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
Mátrai Istvánné könyvvizsgáló
2/ Előterjesztés a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és
térítési díjának megállapításáról szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./Előterjesztés a közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
rendelet módosítására
Előadó: Szabó Béla polgármester
4./Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet
megalkotására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
5./ Tájékoztató intézmény átszervezéssel kapcsolatos megkereséséről.
Előadó: Szabó Béla polgármester
6./ Előterjesztés Bakos Olivér r.alezredes mátészalkai Rendőrkapitányság
kapitányvezetői beosztásának véleményezésére.
Előadó: Szabó Béla polgármester
7./Egyebek
Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2011. március
8-án tartott együttes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Ököritófülpös
Jelen vannak
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Balogh Attila
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kukucskáné Laboncz Márta
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi

Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó körjegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, 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.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat
cserélje fel, először a 3. napirendi pontot tárgyalja meg, mivel az 1.
napirendi ponthoz Mátrai Istvánné könyvvizsgáló még nem érkezett meg,
úton van, csak kicsit a késik.
A képviselő-testület a napirendi pontok felcserélését jóváhagyta.
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1. Napirendi pont

Előterjesztés a közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló rendelet módosítására
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az anyag írásban kiment, az előterjesztés, előzetes hatásvizsgálat és a
rendelet-tervezet. Amennyiben a testület nem fogadja el a taggyűlés által
jóváhagyott
vízdíjemelést,
akkor
az
Önkormányzatnak
saját
költségvetéséből kell kifizetnie.
Hozzászólások:
Kajus László:
Elmondja, hogy neki nem tetszik az utólagos megtárgyalás. Kérdezi, hogy a
Kristályvíz milyen segítséget nyújt az Önkormányzatnak?
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy eszközöket biztosít, Vomát küld ha dugulás van. Az
ivóvízminőség javító program kapcsán a saját erőbe besegít az aktuális
Önkormányzatoknak. Ököritófülpös esetében azért nem folytatták az
ivóvízminőség –javító program következő szakaszát, mert az előző vezetés
nem fizette ki a saját erőt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011( III. 23.)
rendelete
A közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb
hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2010
(V.03) rendelet módosításáról.
Képviselő-testület:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) és 11. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 8. § (1)
bekezdésének rendelkezéseire is, A közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 5/2010 (V.03.)
rendeletének (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1.§.
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
A rendelet 2011. április 1. napjától lép hatályba. Hatályát veszti a közüzemű
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2010 (V.03.) rendeletet
1.számú melléklete.

Ököritófülpös, 2011. március 08.

Szabó Béla s.k.
polgármester

Hopka Ildikó s.k.
körjegyző

1. melléklet
I. Az ivóvízdíj díja:
– lakossági és önkormányzati fogyasztók részére

203 Ft/m³+25% ÁFA

– egyéb közületi fogyasztók részére

253 Ft/m³+25% ÁFA
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II. A szennyvízelvezetés és tisztítás díja az elfogyasztott víz 80%-ban.
– lakossági és önkormányzati fogyasztók részére:

230 Ft/m³+25% ÁFA

– egyéb közületi fogyasztók részére:

280 Ft/m³+25% ÁFA

III. A kéttényezős díj részét képező, a nyújtott szolgáltatással arányos alapdíj mértéke a következő
táblázat szerinti értékben-2008 évi árszinten-:
Vízmérő átmérője

Alapdíj
(Ft/hó)
2011. év

(mm)
13-20
25-30
40-50
80
100
150
200
Vízmérő nélküli fogyasztási hely

235+25% ÁFA
470+25% ÁFA
2.900+25% ÁFA
7.900+25% ÁFA
10.000+25% ÁFA
12.700+25% ÁFA
16.000+25% ÁFA
200+25% ÁFA

IV. Engedély nélkül ivóvíz vételezés és szennyvízhálózat igénybevétel pótdíja
Ivóvíz vételezés:

360 Ft/m³+25% ÁFA

Szennyvízelvezetés használata:

390 Ft/m³+25% ÁFA

V. A folyékonyhulladék fogadás és kezelés díja:
A Kristályvíz Kft. tag önkormányzatai részére:

200 Ft/m³+25% ÁFA

Egyéb beszállítók részére:

320 Ft/m³+25% ÁFA
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2. Napirendi pont
Előterjesztés Ököritófülpös Nagyközség
költségvetési rendeletének megalkotására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
Mátrai Istvánné könyvvizsgáló

Önkormányzat

2011.

évi

A polgármester köszönti az ülésen megjelent Mátrai Istvánné
könyvvizsgálót és felkéri mondja el véleményét a 2011. évi
költségvetéssel kapcsolatban.
Mátrai Istvánné könyvvizsgáló:
Elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés igen szűkre szabott. Egyre
nagyobb felhalmozódott adósságállományt tol minden önkormányzat
maga előtt és ezen az évi finanszírozás semmit nem javít. Ököritófülpös
Nagyközség költségvetésben 6,2 %-os hiány, amely az alsó kategóriába
tartozik ezzel a forráshiánnyal. Tudja, hogy ez az érintettnek nem
vigasz, de vannak 20% forráshiányt meghaladó települések is, és ott is
tényleges a hiány mértéke. Az önkormányzat rendelkezik
folyószámlahitellel, amely a mostani körülmények között természetes.
Az ÖNHIKI feltételrendszere kicsit lazult, viszont az új támogatási
forma okot ad szubjektív döntésre. Az új rendszerben konkrét összegre
nem tudunk pályázni és nem tartja valószínűnek, hogy az összes
forráshiány a pályázaton elnyerhető lesz. Lehet lesz sokkal rosszabb
helyzetű önkormányzat is,ahová jobban kell a segítség.
Véleménye szerint a működtetés aránya megfelelő. A hitelképesség
vizsgálata eddig is benne volt a pályázatokba, csak 20 éve nem
alkalmazta senki, amit most nagyon figyelembe vesznek. Ököritófülpös
esetén ez 10 milliót sem éri el, mivel főként az adók tartoznak ide. A
likvid hitel nem számít bele, de ez nem mentség, mert ha a hitel összegét
nem tudjuk törleszteni, hiába.
Ez egy reális költségvetés lenne, hisz bizonyára itt is vannak a
költségvetésbe olyan tételek amelyek év közbe rendeződnek és
valószínű, hogy az ÖNHIKI pályázaton is sikerül támogatást elnyerni,
így a költségvetés tartható lesz. Véleménye szerint itt jó kezekben van a
költségvetés, így tartható is lesz.
Szabó Béla polgármester
Véleménye szerint az a probléma, hogy lehet aki rosszul gazdálkodik az
jobban fog járni, mint aki jól gazdálkodik.
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Szécsi Bálint
Kérdezi, hogy a 10 milliós határ a hitelre vagy a törlesztésre vonatkozik.
Mátrai Istvánné:
Ez a törlesztésre vonatkozik.
Szabó Béla polgármester
Van két beruházás melyhez fel kell venni hitelt, mi van ekkor?
Mátrai Istvánné:
Véleménye szerint mindenképp be kell írni, inkább legyen hibás a
garnitúra, de oda kell írni, mert ez megtérül. Adott évben úgyis csak a
kamattartalom jelentkezik.
Szécsi Bálint
Kérdezi, hogy az önként vállalt feladatok, mennyire befolyásolják a
költségvetést és az ÖNHIKIT?
Mátrai Istvánné:
Elmondja, hogy van egy kormányrendelet amely mindezt leírja. A régi
garnitúra szerint az önként vállalt feladatokat le kellett vonni, de a
jelenlegi elbírálás hogy lesz nem tudni. Lesz egy 4 tagú bizottság és
hogyan fog dönteni, ez szubjektív. Pl. a segélyek, ezek sem kötelező
feladatok. Hogyan értelmezi, értékeli a bizottság. Úgy ha nincs pénz,
akkor ne adjon az önkormányzat ezt negatívumként értékeli. Vagy jónak
értékeli, mert magas a rászorultak száma, ezért kell adni. Nagyon sok
ebben a témában a tisztázatlan kérdés és mivel most első az új rendszer
szerint a pályázat, csak sötétben tapogatózunk.
Eddig az volt, ha kijött a pályázat szerint az ÖNHIKI támogatás, akkor
azt meg is kaptuk. Akik adósságrendezés alatt állnak, akkor csak a
kötelező feladatokat és a kötelező béreket kapják meg a dolgozók és
mindent a csőd biztos csináltat meg, ő engedélyez.
A beérkező pénzekből mit mire lehet fordítani stb. Véleménye szerint a
csődöt mindenkinek el kell kerülni.
Szabó Béla polgármester
Kérdezi, hogy ezzel a költségvetéssel a csőd elkerülhető?
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Mátrai Istvánné
Véleménye szerint igen.
Szabó Béla polgármester
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, van –e még kérdés, hozzászólás, hisz
az elmúlt ülésen elég részetekbe menően kielemezték a költségvetést.
Amit a testület kért, azoknak az elvárásoknak megfelelően került
elkészítésre a költségvetés.
Tarcali Gyuláné:
Kérdezi, hogy az orvosokkal a szerződéseket felül lettek vizsgálva?
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy külön vízóra lesz felszerelve.
Elmondja továbbá, hogy az egyesületeknek is be lett tervezve 1millió
támogatás, amely felosztására csak a második félévben kerülhet sor, ha
az ÖNHIKI pályázaton jól sikerül szerepelnünk és pályázati támogatást
nyernünk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott
el.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 4 igen
szavazattal 3 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2011( III.23. )
Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről:
Képviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991.
évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a
következőket rendeli el:
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1.§ Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete ( a
továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 454 615 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 454 615 ezer forintban
c) hiányát 28 315 ezer forintban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3.§ A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját a 2. melléklet
szerint hagyja jóvá.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettségben
állapítja meg.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek
működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet
szerint állapítja meg.
8.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7.
melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a polgármesteri
költségvetését feladatonként, ezen belül

hivatal

(körjegyzőség)

a) az általános és
b) a céltartalékot
a 8.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
10.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési
szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a
9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait
évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.
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12.§ A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 11. melléklet szerint
hagyja jóvá.
13.§ A Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését a 12. melléklet
tartalmazza.
14.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet
szerint állapítja meg.
15.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait,
valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési
mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét a 15.
melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint
állapítja meg.
18.§ A Képviselő-testület az egyesületek támogatását a 17. melléklet szerint
állapítja meg.
19.§ A Képviselő-testület az éven belüli 10 millió forint összeghatárig
hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
20.§ A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát
Szabó Béla Ököritófülpös Nagyközség polgármesterére ruházza át.
21.§ Ez a rendelet 2011. február 20-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2011. január 1-től kell alkalmazni.

Ököritófülpös, 2011. március 8.

Szabó Béla sk.
polgármester

Hopka Ildikó sk.
körjegyző
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3.Napirendi pont
Előterjesztés a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és
térítési díjának megállapításáról szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, hogy a részletes anyag kiment, kéri mondjanak
javaslatot.
Hozzászólások:
Balogh Attila:
Kérdezi a menza kire vonatkozik?
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, aki nem napközis.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Javasolja, hogy akinek helybe jár az iskolába a gyereke, vállalja át a testület
az étkezési térítési díjat.

Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy meg kell nézni a jövőben aki elviszi a gyerekét az
iskolából, hogyan álljon az önkormányzat hozzá. Már a költségvetést a
testület elfogadta a jövőben el lehet gondolkodni a javaslaton.
Mezőssy Gyöngyi:
Véleménye szerint már késő, hisz sikk lett elvinni a gyerekeket az iskolából
és az hogy a kapu előtt felveszik és leteszik a gyereket nagyon kényelmes a
szülőknek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 5 igen
szavazattal 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2011( III.23. )
Önkormányzati rendelete
A saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának
és térítési díjának megállapításáról .
Képviselő-testület:
A Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdése, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
115. §-a alapján a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó, valamint a
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjairól a
következőket rendeli el:
1.§.
(1)A nyersanyagnorma összegei:
a) az óvodai élelmezési nyersanyagnorma napi: 268.- Ft
b) a napközis gyermek nyersanyagnorma napi: 318.-Ft
(részletesen: tízórai norma: 56.-Ft, ebéd norma: 206.- Ft, uzsonna norma:
56.- Ft )
c) felnőtt étkezők ebéd nyersanyagnormája: 440.- Ft
d.) szociális étkeztetés nyersanyagnormája: 397.-Ft, akinek a jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, akinek a jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, de 300%-ot nem haladja meg: 413.Ft, akinek az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-át
meghaladja: 430.-Ft.
e.) Idősek klubjában étkezők normája: 434.-Ft.
2. §.
Az étkezési térítési díjak összegét a rendelet 1 melléklete tartalmazza.
3. §
Záró rendelkezések
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(1)A rendelet 2011. március 28-án napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2011. április 1.napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ököritófülpös
Nagyközség Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 5/2009( VI.30.) rendelet 43.§-a.

Ököritófülpös, 2011. március 1.

Szabó Béla sk.
Polgármester

Hopka Ildikó sk.
Körjegyző

1. melléklet
Az étkezési térítési díjak összegéről

A
1
Élelme
Élelmezés
zési norma
megnevezés
Ft/nap
2 Óvoda
3szori
étkeztetés
3 Napközi
otthon
3szori
étkeztetés
(tízórai,
ebéd,
uzsonna)
4 Menza
(ebéd)
5 vendégebéd
6 Szociális
ebéd
nyug.min
150%-ig

B
Rezsi
(nyersany
agköltség
100%a)Ft/nap

C
Rezsivel
növelt
összeg
Ft/nap

D
ÁFA
Ft/nap

E

F

G

Állami Közvete
tt
támoga
költség
tás

Bruttó
térítési
díj
Ft/nap

268

67

309

-

335

318

80

367

-

398

206

52

367

-

258

110
110

220

166

550
496

242
242

198
198

440
440
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7 Szociális
ebéd
150300%
8 Szociális
ebéd 300%
felett
9 Idősek
klubja
étkezés

242

198

440

110

220

186

516

242

198

440

110

220

208

538

412

198

610

153

543

220
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4./ Napirendi pont
Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi
rendelet megalkotására.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés, hatásvizsgálat és
rendelet-tervezet kiment. A legfőbb figyelmet a bérpótló juttatás feltételeire
irányítaná, hisz itt lehet és kell leszabályozni, a bérpótló juttatás feltételeit.
A környezet rendezettségének előírása, valamint a higiéniai feltételek közte
a tetű probléma megelőzésére törekvés.
Az a szülő aki bérpótló juttatásban részesül, s a gyereke tetves és nem
takarítja ki megfelelően, elveszti a bérpótló juttatását. Ennek ellenőrzésére,
ki kell jelölni, hogy ki legyen az a személy vagy szervezet, aki ezt jelzi a
jegyző felé, pl. a gyermekjóléti szolgálat, vagy bizottságot vagy akit a
testület javasol. Ezután tud a jegyző intézkedést foganatosítani.

Kajus László:
Elmondja, hogy ő a szociális bizottságot javasolná, az ellenőrzési
feladatokra. A Bursát is beletenné az egyéb természetbeni ellátásokhoz.
Kérdezi, ha a bérpótló juttatást leszabályozzák, akkor nincs kaszálás a
közterületeken, hanem a tulajdonosnak kell megcsinálnia?
A 9.§-nál a 2.000.-Ft- 20.000.-Ft intervallumot túl nagynak tartja. A
karácsonyi csomag biztosításának feltételeit itt az ideje leszabályozni.
Mezőssy Gyöngyi:
Elmondja, hogy a 9.§eddig is benne volt a szociális rendeletünkbe.
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Hopka Ildikó körjegyző:
Elmondja, hogy bele lehet tenni a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, de
minden évben a testületnek külön döntést kell hoznia, hogy a következő évi
pályázathoz csatlakozik –e. Bizonyára észrevette a testület, hogy a szociális
rendeletben nincs területi és személyi hatály, mint eddig, ezt a korábbi
ülésen ismertetett jogszabály módosítás nem teszi kötelezővé. JAT 6§-a és a
KIM rendelet 8-9§-a az IRM rendelet személyi és területi hatállyal
kapcsolatos rendelkezéseit módosította, így nem kell az önkormányzati
rendelet-tervezetben a jogszabály személyi, területi hatályáról rendelkezni,
ha a jogszabály tervezetének egyéb rendelkezései alapján egyértelmű. 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.
Jogszabályváltozás következtében a bérpótló juttatás feltételeit, térítési
díjakat, helyi lakásfenntartási támogatást kell a testületnek szabályoznia.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, ha valaki nem dolgozik, de ellátást kap a hivataltól, legalább
rakja rendbe a környezetét. Azért, hogy az utcák rendezettek legyenek a
kaszálás nem fog megszűnni.
Kajus László:
Véleménye szerint ez feszültséget fog okozni, valakinek és valahol
kaszálnak valahol nem.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy valahol az udvaron belüli rendbetétel is nagy gond és ez is
cél, hogy ott is rend legyen. Azt fogjuk ellenőrizni, hogy az udvar és a kert
legyen rendbe.
Kajus László:
Az a baj, hogy leszokattuk az embereket a munkáról.
De ha azt akarjuk, hogy rend legyen a testületnek fel kell vállalnia a
népszerűtlen feladatokat is.
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Szécsi Bálint alpolgármester
Elmondja, hogy a rendelet lényege valamit valamiért.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011. (III.23)
Rendelete
-A szociális igazgatásról és szociális ellátásokrólKépviselő-testület:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
(továbbiakban: Szt.), valamint annak végrehajtására vonatkozó 63/2006 (III.
27) Kormány rendelet és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §.
(1) Az önkormányzat az alábbi ellátási formákat biztosítja:
a) pénzbeli támogatások,
b) természetbeni ellátások,
(2) Szociális törvényből fakadó pénzbeli ellátások:
a./ Aktív korúak ellátása (ezen belül rendszeres szociális segély és bérpótló
juttatás)
b./ Lakásfenntartási támogatás
c./ Átmeneti segély
d./ Temetési segély
e./Időskorúak járadéka (Szt.rendelkezései szerint)
f/ Ápolási díj (Szt.rendelkezései szerint)
(3) Természetbeni ellátás
a./ Köztemetés
b./ Közgyógyellátás
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(4) Az önkormányzat által megállapított egyéb pénzbeli és természetbeni
ellátások:
-tankönyvtámogatás
-karácsonyi csomag
Hatásköri rendelkezések
2. §
Az ellátások megállapítása
(1) A szociális ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott
kivételekkel – a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) A Képviselő-testület
a) a szociális bizottság hatáskörébe rendeli az
-átmeneti segély
-lakásfenntartási támogatás, illetve
b) a polgármester hatáskörébe rendeli
-rendkívüli élethelyzet miatt átmeneti segély
-temetési segély
-köztemetés
ellátásokkal kapcsolatos döntéseket.
A bizottság és a polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott
hatáskörében – hozott döntéséről szintén határozatot hoz.
(3) A bizottság és a polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az
1993. évi III. tv. alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.
(4) A bizottság és a polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez
fellebbezés nyújtható be.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
3.§.
Rendszeres szociális segély
(1) Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyre jogosult
(nem egészségkárosodott) személy részére a segély folyósításának feltétele ,
hogy a támogatásban részesülő személy köteles a Szatmári Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Győrtelek ( 4755. Ököritófülpös,
Kossuth út 30) családgondozójával (továbbiakban családsegítő szolgálat)
történő együttműködésre.
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(2)A családsegítő szolgálattal való együttműködés keretében a rendszeres
szociális segélyre jogosult személy köteles
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül a családsegítő szolgálatnál megjelenni.
b) a családsegítő szolgálat által előírt beilleszkedési program
megvalósításában tevékenyen közreműködni.
(3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül az ellátásban részesülő köteles a családsegítő
szolgálattal együttműködési megállapodást kötni. Az együttműködési
megállapodásban rögzíteni kell a következőket:
a) a programról szóló értesítés módját;
b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás
kimentésének módját és határidejét;
c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit.
(4) A családsegítő szolgálat a 63/2006 ( III.27) Korm. Rendelet 17§ (10)-(11
)- (12) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(5) A családsegítő szolgálat a programban való részvételről illetőleg annak
elmulasztásáról tájékoztatja a Polgármesteri hivatal jegyzőjét.
4.§.
Bérpótló juttatás
(1)Az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát
megállapították – az
Szt. 37.§-ban foglaltak szerinti kivétellel - bérpótló juttatásra jogosult.
(2) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles a Szt. tv. 35.§.(3)
bekezdésében foglalt
együttműködési kötelezettségre.
(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen
kívül határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről,
gyommentesítéséről, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának biztosításáról.
(4) A bérpótló juttatásra jogosult köteles gondoskodni a családjában nevelt
kiskorú illetve fiatalkorú gyermek higiéniás körülményeiről, a ruházata és
feje tisztántartásáról. Amennyiben az e bekezdésben foglaltaknak nem tesz
eleget, a bérpótló juttatás tőle a második felszólítást követően megvonható.
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(5) A (3) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a
Polgármesteri Hivatal Jegyzője Szatmári Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Győrtelek ( 4755. Ököritófülpös, Kossuth út 30)
családgondozója útján folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a jogosult a
feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban -legfeljebb 30 napos határidő
kitűzésével- teljesítésre szólítja fel.
(6) A (4) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a
Polgármesteri Hivatal Körjegyzője az intézményvezetők jelzése alapján látja
el.
(7) Ha a bérpótló juttatásban részesülő a (3) bekezdésben foglaltaknak a
felszólítás ellenére nem tesz eleget, a Szociális törvény rendelkezései szerint
kell eljárni és a bérpótló juttatást meg kell szüntetni.
5.§
Lakásfenntartási támogatás
(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri vagy
meghaladja.
(2) A lakásfenntartás elismert havi költsége az e rendeletben elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó költség szorzata.
(3) Az egy négyzetméterre elismert havi költség 450- Ft.
Ez az összeg megegyezik a normatív lakásfenntartási támogatásnál
meghatározott egy négyzetméterre jutó havi költséggel.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 40 m2
b) ha a háztartásban két személy lakik 50 m2
c) ha a háztartásban három személy lakik 60 m2
d) ha a háztartásban négy vagy annál több személy lakik 70 vagy 80
m2 ,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500.- Ft .
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6.§
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet minden év március 1.
- március 31. között, valamint szeptember 1. - szeptember 31. között
lehet benyújtani.
(2) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakás nagyságáról, a háztartásban
együtt élők számáról, arról, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen
lakik a lakásban.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása hat hónapra történik.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától illeti meg.
(5) A megállapított támogatás a jogosult részére a tárgyhónapot követő hó 5.
napjáig lakossági folyószámlára vagy a szolgáltatást végző részére kerül
utalásra.
7. §
(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) A lakásfenntartás megállapításához szükséges 1-2-3 számú melléklet
szerinti nyilatkozatok csatolása
b.) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolás
c.) a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása
8. §
Átmeneti segély
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének szociális bizottsága a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
átmeneti segélyt nyújt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások,
különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt
- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
legkisebb öregségi minimumnyugdíj 150 %-át
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- egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi legkisebb öregségi minimumnyugdíj 200 %-át nem haladja
meg.
(4) Ugyanaz a család egy naptári éven belül legfeljebb 6. alkalommal
részesülhet átmeneti segélyben.
(5) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 6
hónapot nem haladhatja meg.
9.§
Speciális eljárási szabályok
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a
kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres
jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre
vonatkozó nyilatkozatot, 1.számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot
és a 2.számú melléklet szerinti nyilatkozatot.
(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély
céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a
kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány
végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme
elutasítható.
(3) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként
2.000.- Ft-nál kevesebb, és 20.000.- Ft-nál több nem lehet.
(4) A rendszeresen adott átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb
2.000.-. Ft-nál, és magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %- ánál.
(5) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és
b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a
köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a
részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja
létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például
élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt
természetben kell megállapítani.
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(6) A természetbeni ellátás formái jellemzően a következők lehetnek:
- a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen
fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány,
tüzelőtámogatás keretében tüzelőfa biztosítása
(7) Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni ellátás –
jogosult számára történő – biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a
jegyző gondoskodik.
10. §
Átmeneti segély rendkívüli esetben
(1) A polgármester szociális rászorultság vizsgálata nélkül- ha a kérelmező
időszakosan létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (
elemi kár, baleset, betegség stb.) és azonnali segítségre van szüksége a
rendkívüli esetre tekintettel átmeneti segélyt nyújthat.
(2) A segélyt legkésőbb a megállapítást követő legközelebbi pénztári
munkanapon a jogosult részére biztosítani kell.
3) A rendkívüli segély összege a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíjminimum 10-szeresét nem haladhatja meg.
(4) A polgármester rendkívüli esetben hozott döntéséről a szociális előadó
tájékoztatja a bizottságot.
11. §.
Temetési segély
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyeztetné.
A család létfenntartása abban az esetben kerül veszélybe:
Ha családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti temetési segély összege nem lehet kevesebb a
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%- ánál, de elérheti
annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy
családjának megélhetését veszélyeztetné.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 2011-ben 100.000.-Ft.
Ezt követően minden évben a költségvetési rendeletben kerül ennek összege
meghatározásra.
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(4) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi
kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy
háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát,
valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását, és az 1. számú
melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot és a 2.számú melléklet szerinti
nyilatkozatot.
Természetben nyújtott szociális ellátások
12. §
(1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy
részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók.
(2) Természetben nyújtandó ellátások:
a) közgyógyellátás,
b) köztemetés,
Közgyógyellátás
13. §
(1) A jegyző a közgyógyellátással kapcsolatos jogköreit az e cím alatt
meghatározottak figyelembe vételével gyakorolja.
(2) A Szociális törvény 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a
szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében
az itt meghatározott feltételek fennállnak:
- a család egy főre számított havi jövedelme a öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át egyedül élő esetén
250%-át nem haladja meg, továbbá
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költéségének mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri .
(3) A közgyógyellátás iránti kérelmet, a 63/2006. (III. 27.) Kormány
rendelet 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani
(4) A kérelemhez mellékelni kell:63/2006 (III. 27.) Kormány rendelet 10.
számú melléklete szerinti háziorvosi igazolást, és kérelmező és családja
jövedelemigazolásait.
Köztemetés
14.§
(1) A köztemetés elrendeléséhez a Szociális törvény szabályait kell
alkalmazni.
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(2) A polgármester kérelemre a köztemetés összegének megtérítését
csökkentheti vagy elengedheti, ha az eltemettető családjában nincs
megélhetést biztosító vagyon és az egyéb forrásból származó egy főre
jutó nettó havi jövedelem a mindenkori legkevesebb öregségi nyugdíj
kétszeresét, egyedülálló esetén két és félszeresét nem haladja meg.
(3) A Polgármester a pénzben nyújtható ellátások közül az átmeneti
segélyt természetben is megállapíthatja.
Egyéb természetbeni ellátások
15. §
(1) A Képviselő-testület által megállapított természetbeni ellátás a
karácsonyi támogatás, tankönyvtámogatás.
(3) Karácsonyi
csomagra
jogosult,
Ököritófülpös
Nagyközség
közigazgatási területén életvitelszerűen lakó család. Egy lakás egy
család.
(4) Tankönyvtámogatásra jogosult, a helyi Németh Lili Általános Iskolába
tanuló gyermek.
(4) A támogatás mértékéről évente a képviselő-testület külön határozattal
dönt.
VII. Vegyes és záró rendelkezések
Hatályba lépő rendelkezések
16.§.
Ez a rendelet a 2011. március 28. napjával lép hatályba, rendelkezéseit
azonban, ha az az ügyfélre kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Vegyes rendelkezések
17.§ .
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény,
valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2.)E rendelet hatálybalépését követő hónap utolsó napjával a helyi rendelet
alapján megállapított ápolási díjakat meg kell szüntetni.
(5) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2009 ( VI.30.) számú rendelete.
1.sz.melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: ……………………………………………………………………..
(Leánykori név:) ……………………………………………………………………………...
Szül.hely,idő:…………………………………………………………………………..
TAJ szám:……………………………………………………………………………...
Anyja neve:…………………………………………………………………………….
Bankszámla száma:……………………………………………………………………
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: …………………………………...
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ……………………………………
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ............. fő.
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve, az igénylőhöz való viszonya (férj, gyerek)
a) ……………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………
f) ……………………………………………………………………………………
g) ……………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen* vagy tartózkodási helyemen* élek.
*megfelelőt aláhúzni
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B) Jövedelmi adatok
Forintban
Kérelmező

Összesen

Közeli hozzátartozók jövedelme

A jövedelmek típusai
jövedelme a)

b)

c)

d)

e)

f)

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak

értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és

gondozásához kapcsolódó támogatások
(GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj stb.)

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek

által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és nevelési segély,
jövedelempótló támogatások stb.)

7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
összege

12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme
összesen [9-(10+11+12)]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek a kérelem benyújtását
megelőző hónapban nem változtak, azok összege megegyezik a nyilatkozatban közölt összegekkel.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a
fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Dátum: ...........................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása
...........................................................
cselekvőképes hozzátartozók aláírása
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g)

a) jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c)
bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; b)
vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá
vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a
szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,5. a személyes
gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás,6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás,7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében
történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,8. a házi
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,9. az energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatás.
(1b) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek minősül a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén
94%-ának megfelelő összeggel.
(1c) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül a
személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

66

2.számú melléklet
Nyilatkozat
Alulírott ……………………………………név Ököritófülpös / Rápolt
……………………….. utca ………házszám alatti lakos anyagi és büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy
Őstermelői igazolvánnyal rendelkezem *
rendelkezem*
Családtagom
rendelkezik *
rendelkezik *

nem
nem

Őstermelői tevékenységből a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban nekem ,vagy
családtagomnak bevétele : Származott*
nem származott* (*megfelelőt
aláhúzni)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban őstermelői tevékenységből saját és
családtagjaim jövedelme az alábbiak szerint alakult:
Név

Bevétel
a kérelem
benyújtását
megelőző 12
hónapban

Ebből költség Ft

Ebből
jövedelem
Ft/hó

Az őstermelői jövedelmet az alábbiak figyelembevételével állapítottam meg:
a bevételt csökkentettem
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával *
- a bevétel 85 %-val*
- állattenyésztés esetében a bevétel 94 %-val *
Kijelentem továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban :
- jövedelemmel nem rendelkeztem, *
- ……………………………………………nevű családtagom jövedelemmel nem
rendelkezett
- pályakezdő vagyok *
*Megfelelő választ aláhúzni

Ököritófülpös,20. …………………………………
…….………………………
aláírás
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3.számú melléklet
Nyilatkozat
lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez

Alulírott …………………………………..név Ököritófülpös, …………………..utca …..
házszám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom:

1./ A lakás címe, melyre a támogatást kérem:…………………………………………..
2./ A háztartásában élő személyek száma ( név szerint,:..……………………………..
a lakásba bejelentkezett személyek valamennyien )…………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
3./ Milyen jogcímen lakik a lakásban (tulajdonos, családtag, albérlő, főbérlő, stb. )
………………………………………………………….
4./ A lakás nagysága (hasznos alapterülete): ………………………………..m2
(Amennyiben rendelkezésre áll valamilyen hivatalos irat /pld: használatba vételi
engedély/ azt csatolni kell ! )
5./A háztartásban előfizetős gáz-vagy áramfogyasztás mérőt szereltek-e fel ?
IGEN*

NEM*

*Megfelelőt aláhúzni

Ököritófülpös, 200.………………………hónap ……………nap

………………….
Kérelmező aláírása
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Alulírott ……………………………………név Ököritófülpös/Rápolt
…………………utca ………házszám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a lakásomról az alábbiakban készített helyszínrajz ,az abban feltüntetett
helyiségek és méreteik a valóságnak megfelelnek.
Helyszínrajz helye:

…………………………………,200…, ……………………….hónap ………nap

…………………………
Aláírás

5./ Napirendi pont
Tájékoztató intézmény átszervezéssel kapcsolatos megkereséséről.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkereste Kanyó
Imre Porcsalma nagyközség polgármestere, hogy intézményfenntartó
társulást hozzanak létre, amely 36.000.-Ft plusz normatívával járna. Ez nem
járna a függetlenség feladásával, de érdemes átgondolni. Érdemes továbbá
azon is elgondolkodni, hogy Géberjént is meg kellene keresni és egy nagy
társulást létrehozni.
Balogh Attila
Elmondja, hogy a társuláskor a gyerek nem mozog, csak plusz ösztönző
támogatást tudunk igénybe venni, ha egy intézmény keretén belül
működünk.
Kajus László:
Kérdezi, hogy miért nem lehet Győrtelek önkormányzatát is megkeresni a
társulás ügyében?
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy meg lehet keresni Győrteleket is. Tájékoztatásul közölte a
megkeresést a képviselő-testülettel, mivel érdemes elgondolkodni ezen és ha
ebben komolyan gondolkodunk, július végéig döntést kell hozni.
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A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.

6./ Napirendi pont
Előterjesztés Bakos Olivér r. alezredes mátészalkai Rendőrkapitányság
kapitányvezetői beosztásának véleményezésére.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester elmondja, hogy az írásos megkeresést a véleményezésre
felkérésre kiküldte, így várja a hozzászólásokat.
Elmondja, hogy ő személy szerint az érintett nem ismeri, a rendőrségnek
törvény írja elő, hogy kérje ki a testület véleményét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011( III.08. )
határozata
Bakos Olivér r. alezredes mátészalkai Rendőrkapitányság kapitányvezetői
beosztásának véleményezéséről.
Képviselő-testület:

Ököritófülpös Nagyközség képviselő-testülete Bakos Olivér r. alezredes
mátészalkai Rendőrkapitányság kapitányvezetői beosztásának történő
kinevezését támogatja.
7./ Napirendi pont
Egyebek
I./
A polgármester köszönti az ülésen megjelent Kelemen István urat a TIVI
Kft. képviselőjét. Felkéri, hogy egy pályázati lehetőségről a LED
közvilágítással kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet.
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Kelemen István
Elmondja, hogy korábban Magyarországon 3 hely volt, ahol
energiakorszerűsítésre forrás volt, most 1 van, ahová még 3 évig van forrás,
utána nem lesz. A projekttervet elküldte, ezért a sarokszámokat mondaná
el. A LED technika 55-60%-os megtakarítást eredményez. A településen
karbantartással 293 lámpatest van. Jelenleg ezekért 2500.-Ft-ot fizetünk ki,
míg a LED technikáért ugyanez 500-600.-Ft-ba kerülne. Ez a számladíjból
2,4 millió + a karbantartási díjból 700ezer forint megtakarítás, tehát éves
szinten 3,1 millió forint. A várható költségvetés Ököritófülpös településen
32 millió forint lenne, mert a lámpakarokat nem ismerik, és nem tudják,
hogy az E-ON hogyan fogja engedélyezni. Szerződéssel rendelkeznek az EON –nal, így ő a felső határral számol, ami 1,5 millió Ft, ha az E-ON
átengedi a lámpakarokat. A KEOP pályázat egy uniós pályázat, amellyel
40%-os megtakarítás érhető el, de feltétel, hogy az önkormányzat csőd
közeli helyzetben ne legyen. A bankok manapság kicsit elővigyázatosabbak.
Arról tudomása van, hogy Ököritófülpös esetében ez nem áll fent. A
pályázatot a megtakarításból finanszírozzák az önkormányzatok, erről
nyilatkozniuk kell és az önrészt is a megtakarításból fizetik. Utólag a
megtakarításból kell az 50% saját erőt finanszírozni. A lámpatest 15-17 évig
működőképes, 5 év teljes körű garanciát vállalnak rá.
Szabó Béla polgármester
Kérdezi, hogy a pályázatot ki készíti el és milyen kondíciókkal, mivel
pénzünk erre nincs.
Kelemen István
Elmondja, hogy ők készítik el, ingyenesen, mivel az a haszon amivel
dolgoznak minden költséget fedez a tervezéstől- a kivitelezésig. Náluk nincs
sikerdíj, elkészítik, megvalósítják és a megtakaríts mindent fedez.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy az EH-SZER-rel van egy szerződésünk érvényben ez kizáró
körülmény-e.
Kelemen István
Elmondja, hogy nem, mivel valószínűleg ők lesznek a kivitelezők.
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Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy ő javasolja a megvalósítást, csak az az aggodalma, hogy
még nincs erre referencia.
A megtakarítás nőhet, mivel az energiaárak csak nőnek, így a megtérülési
idő is lerövidülhet.
Kiss László
Kérdezi, hogy fényerőben tud annyit,mint az eddigi?
Kelemen István
Elmondja, hogy annál többet tud és többre is tervezik. 6-12 LED-enként
növekednek a lámpatestek. Javasolja, hogy próbáljanak belenézni a mostani
lámpába és a LED –es lámpába, nem lehet belenézni. A LED-del mindent ki
fognak váltani.
Szécsi Bálint:
Kérdezi, milyen a környezeti hatása az áramingadozásra?
Kelemen István
Semmilyen káros hatása nincs.
Balogh Attila:
Kérdezi, hogy ha nem nyer a pályázat, van-e valamilyen kötelezettség?
Kelemen István
Amennyiben a testület dönt a pályázat benyújtásáról egy 18 oldalas
nyomtatványt kell kitölteni a pénzügyi helyzetről. Az EBRD ha
hitelképesnek minősíti az önkormányzatot akkor lehet csak benyújtani a
pályázatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
A képviselő-testület 5igen 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011( III.08. )
határozata
KEOP pályázat benyújtásáról.
Képviselő-testület:
A mai ülésen döntést hozott a település közvilágítás korszerűsítésének
megvalósításáról LED-es technológiával.
Az önkormányzat a beruházás havi törlesztő részleteit a korszerűsítés
következtében
keletkező
energia-és
karbantartási
költségek
megtakarításából fedezi.
A testület felhatalmazza Szabó Béla polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

II./
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Elmondja, hogy szintén lehetőség van KEOP –ba pályázat benyújtására
Ököritófülpös Polgármesteri Hivatalának, általános iskolájának energetikai
korszerűsítésére, valamint az óvoda integrálására az általános iskola
épületébe. Ez egy hőszigetelés, energetika, +megújuló energia forrás lenne
egybekötve. Két cégtől kért be ajánlatot.
Mindkét ajánlatot a képviselő-testület tagjai számára írásban kiadja
áttekintésre. 85%-os lenne a támogatás 15 % saját erő, melyhez még 10%
saját erőre lehet pályázni. Az egyik ajánlat a Goodwill ajánlata, a másik a
CLEAR-Capitál Kft-jé.
A CLEAR-Capitál Kft. ajánlata szerint is a pályázat elkészítéséhez nem kell
az önkormányzatnak semmit fizetni. Nincs megbízási díj, tervezési díj, csak
nyertes pályázat esetén.
Hozzászólások:
Kajus László:
Kérdezi mi a kettő közt a különbség?
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy az egyik a talajhőt részesíti előnyben, másik a hőszivattyús
rendszert. A napenergia mindkettőben szerepel. Energiába mindkettő
visszaforogna. Egy baja van a pályázatnak belső felújítást nem enged.
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Tarcali Gyuláné
Kérdezi, hogy van esély, hogy nyerjen a pályázat?
Szabó Béla polgármester
Igen.
Kajus László:
Javasolja, hogy következő ülésre hívják meg a CLEAR-Capital kft.
képviselőjét, hogy ismertesse az ülésen a pályázat feltételeit és utána
döntsenek.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy a beadási határidő miatt lenne jó, ha minél előbb döntene a
testület.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott
el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011( III.08. )
határozata
KEOP pályázat benyújtásáról.
Képviselő-testület:
Pályázatot nyújt be Ököritófülpös Polgármesteri Hivatalának, általános
iskolájának energetikai korszerűsítésére, valamint az óvoda integrálására az
általános iskola épületébe. A pályázat benyújtásával a Clear- Capital Kft.
4700. Mátészalka, Dózsa Gy. u 121. szám megbízza.
A Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testület 2011. március 8.
ülésén úgy határozott, hogy az Új Széchenyi Terv- Környezet és
Energia Operatív Program keretén belül meghirdetésre kerülő „
Energetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva”
KEOP-2011-4.9.0
kódszámú
pályázatára
finanszírozására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatalának,
általános iskolájának épületenergetikai korszerűsítése.
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A fejlesztés megvalósulási helye(i): 4755. Ököritófülpös, Kossuth
L. u. 108
4475 Ököritófülpös, Kossuth u. 57/a sz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Adatok ft-ban:
Megnevezés

2011. év

Saját forrás

30.946.110

Hitel

30.946.110

Igényelt támogatás

175.361.290

Egyéb támogatás (nevesítve) eu önerő

18.567.666

Mindösszesen:

206.307.400

A Képviselő-testület 2011 évi saját forrás összegét a 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011( III.23.) költségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

III./
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2011. március 15én 14 órakor községi rendezvény a Polgármesteri Hivatallal szembeni
közterületen.
2011. március 25-én 11 órakor koszorúzás a Tűzkatasztrófa áldozatainak
évfordulójára. Meghívott vendég Dr. Vinnai Győző , aki itt lesz.
A polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző
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