Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-14 /2018.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 10.
napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től - ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 2-ig
c./ Határozatai: 42-43
d./ Rendelete:7

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: A 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./Előterjesztés: Szociális rendelet módosítás
Előadó: Dr. Horváth László jegyző
3./ Egyebek
Ököritófülpös, 2018. augusztus 18.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 10.
napján 9:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Jakabné Zajti Tünde
Gál Sándor
Kiss László
Kukucskáné Laboncz Márta
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Horváth László jegyző
Szabó Béla Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 6 fő az ülésen megjelent, az
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./Előterjesztés: A 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került, részletes és jól kidolgozott. Úgy vélem mindenki számára
érthető
De ha kérdés merül fel, akkor a pénzügyi munkatársakat behívjuk és ők válaszolnak.
Gál Sándor:
Én nem tudom elfogadni, már csak azért sem mert mentem a pénzügyre és mentem hozzád is,
hogy a 30 millióról a kimutatást elkérjem, de nem kaptam meg.
Szabó Béla polgármester:
Itt van nálam a részletes kimutatás és az Egyebek napirendkor megkapod. Most nem erről a
napirendről tárgyalunk. Megkérdezem, hogy van e hozzászólás kérdés vagy észrevétel?
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 3 igen és 3 nem szavazattal a napirendet nem fogadta el.
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Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testületének
42/2018.(VIII.10.) Kt. számú határozata
A 2018. évi költségvetés módosításáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Nem fogadta el a 2018.évi költségvetés módosítását.
Kmf.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

2./Előterjesztés: Szociális rendelet módosítás
Előadó: Dr. Horváth László jegyző
Dr. Horváth László jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.) biztosít lehetőséget arra az önkormányzatoknak, hogy helyi
rendeletben szabályozzák azon ellátások körét, melyeket települési támogatás keretében
kívánnak nyújtani.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata a települési ellátásokról szóló 14/2015(XII.23.)
számú önkormányzati rendeletében szabályozta ezen ellátások körét és a jogosultsági
feltételeket.
A Szociális Bizottság részéről többször is érkezett jelzés, hogy ezt a rendeletet felül kellene
vizsgálni és a feltételrendszert módosítani.
Az új rendelet-tervezet megalkotásának fő szempontja az volt, hogy még több ember bekerüljön
abba a körbe, akik valamilyen formában segítséget kaphatnak az önkormányzattól. E szempont
alapján szükségessé vált a jövedelemhatárok és a megállapítható összegek felülvizsgálata,
valamint egyes nem működő ellátástípusok kivezetése a jelenleg hatályos rendeletből. A
tervezet részletesen tartalmazza ezeket a szabályokat. Amennyiben kérdés merül fel, arra
szívesen válaszolok.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy a rendeletben leírt, a polgármesterre átruházott
hatáskörben elvégzett feladatokról mikor lehet kapni egy beszámolót?
Gál Sándor:
A rendeletet maximálisan támogatom, de én is azt kifogásolom, hogy amiről a polgármester
dönt, arról miért nincs beszámoló? Egyáltalán miért kell az ő hatáskörébe adni ezeket.
Kiss László:
Azért, mert így ésszerű. Mi a szociális bizottság, maximum havonta ülésezünk. polgármester úr
pedig folyamatosan a hivatalban van, napi szinten találkozik ezekkel az ügyekkel.
Szabó Béla polgármester:
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Az ügyintéző itt tudja a legjobban megnézni hamar milyen esetben jár a támogatás, milyen célra
kéri az illető, fennállnak e jogosultság feltételei és ehhez hasonlók. Hidd el én nagyon szívesen
átadom a testületnek ezt a munkát, de azzal az ügyintézés hosszabbodna meg jelentősen, ami
nem szolgálja az ügyfelek érdekeit.
Gál Sándor:
De úgy tudom, hogy kaphatunk listát a kifizetett segélyekről, támogatásokról.
Szabó Béla polgármester:
Ehhez meg kell nézni, hogy nem sért valamilyen adatvédelmi előírást személyiségi jogot vagy
hasonlót.
Dr. Horváth László jegyző:
Konkrét nevet, lakcímet, összeget tartalmazó listát csak zárt ülésen lehet megtekinteni és
beszélni róla.
Szabó Béla polgármester:
Pontosan, egy ilyen listát nem adok oda senkinek, hogy lobogtassa a faluban. Ez jogszabálysértő
lenne. Ha nincs egyéb érdemi kérdés , akkor felteszem szavazásra a napirendet.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(VIII.10.)önkormányzati rendelete
A települési ellátásokról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ban, 32. §
(3) bekezdésében 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) pontjában és a
134/E.§.-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed:
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra;
b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;
c) a település közigazgatási területén élő letelepedett személyekre;
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d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy
tartózkodási helye a település közigazgatási területén van;
2. Hatásköri szabályok
2. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális hatásköröket első fokon a
szociális bizottságra vagy a polgármesterre átruházza.
3. § (1) A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt a települési támogatás keretében
nyújtott rendkívüli települési támogatásról, a temetési hozzájárulásról és a rendszeres
gyógyszertámogatásról.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt a köztemetés, a települési támogatás keretében
biztosított lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás, a krízis segély, a karácsonyi segély, a 90
évet betöltők étkezési támogatása, idős személyek egyszeri támogatásának megállapításáról és
az iskoláztatási támogatásról.
3. Eljárási rendelkezések
4. § (1) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvénnyel (továbbiakban: Szt.) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.
(2) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A települési támogatás iránti kérelmet az Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatalánál
(továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
(4) A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell
a) kérelmező és családja, lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás esetén a háztartás
jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmére vonatkozóan,
b) igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról
c) az egyes ellátásoknál külön meghatározott dokumentumokat.
(5) A nehezen beszerezhető jövedelemigazolás helyett kérelmező anyagi és büntetőjogi
felelőssége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmének igazolására.
(6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban
fellelhetőek.
5. § A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében az eljáró szerv
megkeresheti:
a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,
d) a munkáltatót,
6. § Amennyiben a települési támogatás folyósítási ideje alatt a jogosult lakcíme megváltozik,
vagy a jogosult meghal, vagy kéri az ellátás megszüntetését, a részére települési támogatás
keretében folyósított lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatást, a rendszeres
gyógyszertámogatást , a költözés, a haláleset vagy a kért megszüntetés hónapjának utolsó
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napjával ,a 90 évet betöltők étkezési támogatását a költözés,haláleset napját követő nappal, vagy
a kért megszüntetési időponttal meg kell szüntetni.
7. § (1) A szociális bizottság és a polgármester szociális ellátás tárgyában – átruházott
hatáskörében – hozott döntéséről határozatot hoz.
(2) A szociális bizottság és a polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés
nyújtható be.
8. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése
esetén az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.
(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének megfizetése a
kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és
hasznosítható vagyonnal nem rendelkeznek.

II. Fejezet
Ellátási formák
4. Települési támogatás
9.§ (1) A települési támogatás formái:
a. Rendkívüli települési támogatás
b. Krízis segély
c. Temetési hozzájárulás
d. Lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás
e. Rendszeres gyógyszertámogatás
f. Köztemetés
g. Karácsonyi segély
h. Kilencven évet betöltők étkezési támogatása
i. idős személyek egyszeri támogatása
(2) A települési támogatás természetbeni ellátás formájában is megállapítható.
5. Rendkívüli települési támogatás
10. § (1) A szociális bizottság rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személynek
a. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 200 %-át,
b. egyedül élő személynek, akinek a jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 250 %-át
nem haladja meg.
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(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmező vagy családtagja
a. betegségével kapcsolatos gyógyszereit nem tudja kiváltani
b. kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, gyógyászati segédeszközt, rehabilitációt vesz
igénybe
c. munkanélkülivé vált
d. kötelező iskoláztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni
e. étkezési díjhátraléka van
f. váratlanul jelentkező anyagi kiadások miatt megélhetése nem biztosított
g. gyermek születése
h. jövedelme nincs és megélhetése más módon nem biztosított
i. gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével kapcsolatos
egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által
javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele
(3) Nem minősül rendkívüli élethelyzetnek a havonta rendszeresen jelentkező számlák,
valamint a büntetések kifizetése, kivéve, hogy ha erre kérelmező önhibáján kívül kerül sor.
(4) A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell beterjeszteni.
(5) A kérelemhez a rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumot mellékelni kell,
ha az rendelkezésre áll.
(6) Az alkalmanként megállapított rendkívüli települési támogatás összege esetenként 4.000.Ft-nál kevesebb, és 30.000.-Ft-nál több nem lehet.
6. Krízis segély
11. § (1) A polgármester évente egy alkalommal, ha kérelmező és családja időszakosan
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (elemi kár, baleset, betegség stb.) és
azonnali segítségre van szüksége, a rendkívüli esetre tekintettel krízis segélyt nyújthat abban az
esetben, ha kérelmező és családja egy főre számított nettó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg.
(2) A krízis segély összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 10-szeresét nem
haladhatja meg.
(3) A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell beterjeszteni, melyhez
mellékelni kell a krízishelyzet igazolására szolgáló iratot, igazolást ha rendelkezésre áll.
(4) A rendkívüli élethelyzetre való tekintettel a kérelemhez jövedelemigazolást csatolni nem
kell, de kérelmező és családja jövedelmének mértékéről a kérelem nyomtatványban nyilatkozni
kell.
7. Temetési hozzájárulás
12. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való temetési hozzájárulás nyújtható
annak a kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-át.
(2) A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell beterjeszteni.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a kérelmező nevére
kiállított temetkezési számla másolatát és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül.
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(4) A temetési hozzájárulás összege 50.000.-Ft.

8. Lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás
13. § (1) Lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek
a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 230%-át.
(2) A kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell beterjeszteni.
(3) Lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) Lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás egy évre kerül megállapításra.
(5)Kérelmezőt a lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától illeti meg,
(6) A Lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás havi összege 4.000.-Ft.
(7) Azon személy részére, akinél előrefizetős mérő készülék működik, a lakhatási kiadásokhoz
nyújtott támogatást részben vagy egészben a készülék feltöltésére kell fordítani és a szolgáltató
részére kell utalni.
9. Rendszeres gyógyszertámogatás
14. § (1) Rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg a kérelem benyújtása hónapjának 1.
napjától egy év időtartamra annak a személynek, aki az Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdése alapján
közgyógyellátásra nem jogosult és
a) a család egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át egyedül élő esetén 300%-át nem haladja meg, továbbá
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költéségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20%-át meghaladja.
(2) Rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot
meghaladó gyógyszerszedés.
(3) A rendszeres gyógyszertámogatás összege a (4) bekezdés alapján igazolt költség, de
legfeljebb havi 10.000.-Ft lehet.
(4) A kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell beterjeszteni.
(5) A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását a havi rendszerességgel szedett
gyógyszerekről és a gyógyszertár igazolását, amely tartalmazza a háziorvosi igazolásban
feltüntetett, a kérelmező által havi rendszerességgel szedett gyógyszerek igazolt költségét.
(6) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján a kérelem
benyújtásának hónapjában érvényes közgyógyellátással rendelkezett.
(7) Az adott hónap utolsó napjával meg kell szüntetni a támogatás folyósítását annak a
személynek, aki a támogatás folyósítási ideje alatt az Szt. szerinti közgyógyellátásra szerzett
jogosultságot.
(8) A rendszeres gyógyszertámogatás kifizetése igény szerint a házipénztárból történő
kifizetéssel, vagy folyószámlára történő utalással, három havonta történik.

10. Köztemetés
15. § (1) A köztemetés elrendeléséhez az Szt. szabályait kell alkalmazni.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól kérelmére
7

a) egészben mentesülhet, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) 50 %-ban mentesülhet, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
feltéve, hogy az eltemettetésre kötelezett személy és családja hasznosítható vagyonnal nem
rendelkezik.
11. Karácsonyi segély
16. § (1) A polgármester az állandó ököritófülpösi lakóhellyel rendelkező személyeket
hivatalból karácsonyi segélyben részesítheti.
(2) Egy ingatlanon élő, oda bejelentkezett személyek közül csak egy fő részére állapítható meg
az ellátás, függetlenül az ingatlanon élő családok, személyek számától.
(3) Az (2) bekezdéstől eltérően méltányosságból, ugyanazon lakásban élő családok közül azon
családok részére is megállapítható a támogatás a jogosult családon kívül, akik kiskorú gyermek
ellátásáról gondoskodnak, amennyiben megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

(4)Vita esetén az ingatlanon élő családoknak, személyeknek nyilatkozni kell arról, hogy kinek a
részére kerüljön megállapításra az ellátás.
(5) Megegyezés hiányában a polgármester dönt.
(6) A karácsonyi segély összegét a képviselő-testület évente határozatban állapítja meg.
12. Kilencven évet betöltők étkezési támogatása
17. § (1) A polgármester jövedelemre való tekintet nélkül étkezést biztosít kérelmére a
településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen
tartózkodó személynek, aki 90. életévét betöltötte.
(2) Az étkezés az önkormányzat konyhájáról kerül biztosításra.
(3) Az étkezési térítési díj összegét az önkormányzat teljes egészében átvállalja.

13.Idős személyek egyszeri támogatása
18.§ (1) A polgármester azon ököritófülpösi állandó lakóhellyel rendelkező személyeket, akik a
rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt az adott év október 30-ig elérik, valamint életkoruktól
függetlenül azon nőket, akik legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkeznek, és az adott
év október 30-án ez alapján részesülnek öregségi nyugdíjban, természetbeni ellátásként egyszeri
támogatásban részesítheti.
(2) A támogatás megállapítására hivatalból kerül sor.
(3)A támogatás formáját és értékét a képviselő-testület évente határozatban állapítja meg.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
8

21. § Hatályát veszti Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a
települési ellátásokról szóló 14/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete.

Szabó Béla s.k.
polgármester

Dr. Horváth László s.k.
jegyző

9

1. számú melléklet

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt
Kérem, hogy részemre az alábbi települési támogatást megállapítani szíveskedjenek:
a. Rendkívüli települési támogatás*
b. Temetési hozzájárulás*
c. Krízis segély*
*Megfelelőt alá kell húzni !

I. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ..........................................................................................................................................................
Születési neve:...........................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................................
Lakóhelye: …………….irányítószám ............................................................................... település
.........................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Tartózkodási helye: …………. irányítószám .................................................................. település
.......................................................utca/út/tér.............házszám............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele…………………………………………………………………….
Állampolgársága: ......................................................................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
[] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
[] EU kék kártyával rendelkező, vagy
[] bevándorolt/letelepedett, vagy
[] menekült/oltalmazott/hontalan.
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
Kérelmező családjában / háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

Név ,leánykori név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
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II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

B

C

Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

III. Rendkívüli települési támogatás és krízis segély esetén a kérelem indokolása, rendkívüli
élethelyzet,krízishelyzet, amelyre tekintettel a segélyt kéri:(a kérelemben foglaltak bizonyí-tására
a szükséges iratokat, dokumentumokat mellékelni kell amennyiben rendelkezésre áll!)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Temetési hozzájárulás iránti települési támogatás esetén:
(A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonat és a temetkezési számla másolatát csatolni kell!)
Az elhunyt személyes adatai:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Haláleset helye, ideje: ......................................................................................................................
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Nyilatkozat
Alulírott ……………………………………………név (…………………………………………………szül.idő)
Ököritófülpös,,…………………..utca …….házszám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
hadigondozásról szóló 1994.évi XLV tv.alapján temetési hozzájárulásban nem részesültem és nem is részesülök.
Ököritófülpös, 20.. ………………

……………………………………………..
aláírás

Alulírott kérelmező anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett
ellátást jogszabályban meghatározott módon vissza kell térítenem.
Ököritófülpös, ...........év.......................hó.....nap.
....................................................................
kérelmező
Tájékoztató:
1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell :
- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal (pl. munkáltatói igazolás) történik.
-Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén a rászorultság bizonyítható különösen az alábbi dokumentumokkal:
a.

felírt vények bemutatása ,vagy a gyógyszerek bekerülési költségét igazoló gyógyszertári igazolás

b.

kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, gyógyászati segédeszközt, rehabilitációt vesz igénybe, akkor a vonatkozó
igazolások bemutatása,

c.

munkanélkülivé válás esetén az igazolt álláskeresési támogatásra való jogosultság, vagy az állami foglalkoztatási
szervvel való együttműködésről szóló okirat,

d.

ha kötelező iskoláztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a közoktatási intézmény
igazolása

e.

étkezési díjhátraléka van , akkor az élelmezésvezető igazolása a hátralék összegéről

f.

váratlanul jelentkező anyagi kiadások miatt megélhetése nem biztosított, a kiadásokat igazoló számlák,bizonylatok
csatolása

g. gyermek fogadásának előkészítése esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ szerint:
"(2) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás)
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra
esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Krízis segély iránti kérelem esetén a jövedelmekről nyilatkozni, kell , de a krízishelyzetre való tekintettel jövedelemigazolást
csatolni nem kell.
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2.szám melléklet

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt
Kérem, hogy részemre lakhatáshoz nyújtott támogatást megállapítani szíveskedjenek
I. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ..........................................................................................................................................................
Születési neve:...........................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................................
Lakóhelye: …………….irányítószám ............................................................................... település
..........................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Tartózkodási helye: …………. irányítószám .................................................................. település
.......................................................utca/út/tér.............házszám............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele…………………………………………………………………….
Állampolgársága: ......................................................................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
[] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
[] EU kék kártyával rendelkező, vagy
[] bevándorolt/letelepedett, vagy
[] menekült/oltalmazott/hontalan.
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen* élek.
(*Megfelelőt aláhúzni)
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai kérelmezőn kívül:
A

B

C

Név ,leánykori név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Az ellátást az alábbi bankszámlára kérem folyósítani:……………………………………………………………
Az ellátást házipénztárból kérem kifizetni: Igen*

Nem*

(*megfelelőt aláhúzni)

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A

B

A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

C

Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy háztartásom alábbi tagja
jövedelemmel nem rendelkezik:
Jövedelemmel nem rendelkező neve:………………………………………………………………………………….
A lakás címe, amelyre a támogatást kéri:…………………………………………………………………………
A lakásban való tartózkodás jogcíme:………………………………..(tulajdonos,haszonélvező,bérlő..stb)
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék (feltöltő kártyás
óra)
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ....................................................
A kérelmező szolgáltatónál nyilvántartott alábbi azonosítói:
-

Fogyasztó azonosító…………………………………………………………………………
Fogyasztási hely azonosító:…………………………………………………………………
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott módon vissza kell térítenem.

Ököritófülpös, ...........év.......................hó.....nap.....

.............................................
kérelmező aláírása
3.szám melléklet a helyi szociális ellátásokról szóló rendelethez

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt
Kérem, hogy részemre rendszeres gyógyszertámogatást megállapítani szíveskedjenek
I. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve:...........................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................
Lakóhelye: …………….irányítószám ............................................................................... település
................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Tartózkodási helye: …………. irányítószám .................................................................. település
.........................................utca/út/tér.............házszám............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele………………………………………………………………….
Állampolgársága: ......................................................................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
[] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
[] EU kék kártyával rendelkező, vagy
[] bevándorolt/letelepedett, vagy
[] menekült/oltalmazott/hontalan.
A kérelmező családi körülménye:
[] egyedül élő,
[] nem egyedül élő.
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma (kérelmezőn kívül): ............ fő.
Kérelmező családjában élők személyi adatai (kérelmezőn kívül):
A

B

C

Név ,leánykori név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

1.
2.
3.
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4.
5.
6.

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A
A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

B

C

Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Közgyógyellátási igazolvánnyal: rendelkezem*

nem rendelkezem*(*megfelelőt aláhúzni)

Amennyiben rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor annak a
száma:………………………………………………………………………………………..
érvényességi ideje:……………………………………………………………………………
megállapító hivatal neve:……………………………………………………………………..
A gyógyszertámogatás összegét a ………………………………számú folyószámlára kérem.
A gyógyszertámogatás összegének kifizetését a házipénztárból kérem: Igen *
(*megfelelőt aláhúzni)
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Nem*

Alulírott kérelmező anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást
jogszabályban meghatározott módon vissza kell térítenem.

Ököritófülpös, ...........év.......................hó.....nap.
....................................................................
kérelmező

Tájékoztató:

- a háziorvos igazolását a havi rendszerességgel szedett gyógyszerekről és a gyógyszertár igazolását, amely tartalmazza a
háziorvosi igazolásban feltüntetett, a kérelmező által havi rendszerességgel szedett gyógyszerek igazolt költségét.
- A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell :
- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal (pl. munkáltatói igazolás) történik.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ szerint:
"(2) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagátkell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani.

3./ Egyebek
Szabó Béla polgármester:
Az egyebek napirendi pontban szeretnélek benneteket pár dologról tájékoztatni. Az első a
buszvárók áthelyezése. Nem a mi akaratunk szerint történt, hanem a szigorúan a jogszabályok
szerint. Az hátrányosan érinti az önkormányzatot, mivel ezeket le kellett szerelni és az új helyre
átvinni. Ez jelentős költséggel jár. Jövő nyárig kell megcsinálni. Közel egymillió forint lesz. A
költségvetésben ez nem volt benne.
A víztérkódot megkaptuk a horgásztóra. Ököritófülpösi Holt-Szamos 2 lesz az elnevezése.
Ebből 17.73 hektár önkormányzati, 4.3 hektár pedig állami tulajdon lesz.
A tüzifa, amit reklamáltatok, annak utánanéztünk és az nem a rezsicsökkentéshez kapcsolódik,
hanem a szociális tüzifa kiegészítése. Ezt február 15-ig kell kiosztani. Ezért nem gond, ha a
következő tüzifa osztásakor kerül kiosztásra.
Végül, de nem utolsósorban, Sándor átnyújtom neked a rendelő és a szolgálati lakás
felújításának teljes részletességbe menő kimutatását, költségvetését tanulmányozásra.
Meg kellett néznem, hogy kiadható, jogszabályba nem ütközik és hasonlók.
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Dr. Horváth László jegyző:
Nekem lenne egy közlendőm az egyebekben. A tűzoltóság megküldte a beszámolóját , amit
mindenki megkapott az előterjesztésekkel együtt. Úgy gondolom, hogy ezt egy határozattal el
lehet fogadni és utána megküldjük a választ a nekik.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testületének
43/2018.(VIII.10.) Kt. számú határozata
A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolójáról.
A képviselő testület elfogadja a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos
Kmf.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

Kukucskáné Laboncz Márta:
Nekem lenne egy két dolog még az egyebekben. A faluban élők kérdezték tőlem, hogy a
fűzfánál, az emlékműnél volt egy tábla és az hol van?
Szabó Béla polgármester:
Az a tábla megvan, itt van az önkormányzat garázsában. Kifogjuk tenni újra.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Rendben, tegyük már ki, mert hiányolják sokan. És még egyet szeretnék kérdezni, hogy a
múlthéten volt szó a Lehel utcai járda állapotáról, hogy utána lesz járva. Az ott folyó
munkálatok miatt rossz állapotban van.
Szabó Béla polgármester:
Igen, utánanéztem. Az a járda önmagától is rossz állapotban van, nem csak az ott történt
munkavégzés miatt. De az észrevétel jogos ezt ki kell javítani.
Gál Sándor:
Az úttal kapcsolatban, most, hogy itt van Bálint elmondom, hogy felháborít, hogy itt
fényképeket meg szórólapot adtok ki. Pedig Kovács Sanyinak nem sok köze van ehhez, az
interneten volt erre cáfolat. Én nem tudom, hogy a konyha és az iskola előtt azt az utat nem
lehetett volna megcsinálni? Nem lett volna rá pénz? Magánszemélyek is csinálják, persze
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kifizették de akkor az önkormányzat nem tudta volna kifizetni azt a részt? Tudomásom szerint
ezt az utat a szomszéd község polgármester Halmi Jóska és a jegyzője ment el leegyeztetni,
hogy meglegyen. Ez igaz?
Szécsi Bálint alpolgármester:
Mivel személyesen meg lettem szólítva, ezért válaszolok. Te előszeretettel szaladsz a másik
község polgármesteréhez. Igen láttam azt a kiírást és írtam rá egy választ, amit aztán nem tettem
fel, mert lehiggadtam. Az volt a lényege, hogy egy település polgármestere, hogy veszi ahhoz a
bátorságot, hogy egy másik település dolgába beleszóljon. Mi nem szólunk más települések
dolgába, de ő úgy veszi, hogy fel van erre hatalmazva. Nem is ez volt az első eset, a
polgármesternek volt már vele afférja más ügyben. Ez az utas dolog több részből tevődik össze,
lehet, hogy volt egy egyeztetés de van más hivatalos része is. Mi egy másik egyeztetésen
voltunk, aminek az lett az eredménye, hogy itt elkészült az útfelújítás. A végeredmény számít.
Józsi magyarázza meg a településének, hogy ő ott miért nem kapott, engem az nem érdekel, de
az mégiscsak abszurd, hogy egy másik település polgármestere beleszól a szomszéd település
ügyébe. Az meg, hogy én fotózkodom az egy másik dolog, elértünk egy eredményt amire
büszkék vagyunk. Képviselő úr ígéretet tett erre és be is lett tartva. A ciklus letelte miatt ez
csúszott egy évet, de mostmár biztos, hogy 2022 körül meg lesz az elkerülő szakasz is.
Reméljük addig ez a kamionforgalom nem teszi tönkre ezt az új utat addig. Az a gond Sanyi,
hogy én ezzel kapcsolatban még pozitív dolgot nem hallottam tőled, hogy ugyan nem vagyunk
egy véleményen, de ezt jól csináltuk. Ezt sajnálom.
Gál Sándor
Az útnak örülök, de az elkerülőért mikor kiálltunk demonstrálni akkor nem jöttetek. Kocsord is
ott volt, meg Győrtelek is. Nem kellett volna eddig elhúzni, 8 éve vagytok kormányon.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Ez egy korábban elfogadott terv része, nem mi határozzuk meg merre aszfaltoznak. A megadott
terv szerint haladnak. Egyébként 2010 előtt is voltak itt kormányok akik ezt megcsinálhatták
volna.A rendszerváltás után is tervben volt, 28 éve Sanyi.
Gál Sándor:
Vannak hibák, például az árkok felújítása elmaradt.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Senki sem mondja, hogy tökéletes, de elindult a munka és haladnak. Kissé érdekes, hogy az
árkok kimaradnak, de az ütemtervben ez van. Én örülök, hogy dolgoznak és fejlődünk.
Kiss László:
Én azt szeretném megtudni, hogy a szennyvíztelepi út mikor lesz kész, egyáltalán hogy áll?
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Szabó Béla polgármester:
Úgy tudom, hogy közbeszereztetés alatt van.
Kiss László:
A többi belterületi kisebb úttal mi a helyzet, úgy tudom pályáztunk?
Szabó Béla polgármester:
Igen pályáztunk, de még nincs elbírálva.
Szécsi Bálint alpolgármester:
Jövőre a költségvetésben betervezhetjük az intézményeiknél a lejáró aszfaltozását vagy azok a
kisebb utcák aszfaltozását ahová esetleg nem nyerünk pályázatot.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Képviselőtársammal mi is örülünk az útnak. Ez valóban jó dolog. Vannak olyanok akik
gondolom saját pénzen megcsináltatták maguknak amit szerettek volna a kivitelezővel. Mi csak
azt szerettük volna hogy felhívjuk a figyelmet a hiányosságokra.
Szabó Béla polgármester:
Saját pénzen bárki megrendelhette az aszfaltozást magának, a cég nem zárkózott el ezelől.
Hibák pedig mindig vannak, semmi sem lehet tökéletes, de mindig törekszünk ezek kijavítására.

Mivel több napirend és felvetés nem volt Szabó Béla polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, valamint aktív közreműködését és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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