Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
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1./Előterjesztés: A 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./Előterjesztés: Szociális rendelet újabb módosítása
Előadó: Dr. Horváth László jegyző
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Dr. Horváth László
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 23.
napján 9:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Szabóné Sebők Gyöngyi
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 már a múltkor kiküldésre került, részletes és jól kidolgozott az anyag. Úgy
vélem minden benne van, érthető és világos.
De ha kérdés merül fel, akkor azt tegyétek fel.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
A múltkori ülésen született egy döntés egy magasabb vezetői kinevezésről. Ezt a testület nem
támogatta de a társulás megszavazta. A személyi juttatásaival kapcsolatban lenne egy kérdésem,
hogy milyen juttatásokat, pótlékokat kap?
Szabó Béla polgármester:
A társulási ülésen ez meg lett szavazva, a jogszabályban előírtaknak megfelelően az illetménye
40%-tól 80 %-ig terjedően kaphatott és 50 %-ot szavaztunk meg neki.
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Kiss László
Szerintem az lehet a probléma, hogy korábban 60% volt neki megszavazva és nem is lett
emelve. Így, hogy 50 %-ról lett szavazva, így kevesebb lett a korábbihoz képest. Régebben lett
megállapítva magasabb összeg.
Kukucskáné Laboncz Márta
Én arra a kérdésre kérem a választ, hogy szavazott e erről a társulás, és jogszerű volt e a
megállapítása a korábbi 60%-os illetménynek. Ennek kérem, hogy nézzen utána a jegyző úr.
Dr. Horváth László
Utána nézek és a törvényi határidőn belül 15 napon belül írásban fogok válaszolni.
Gál Sándor
Én nem tudom elfogadni, ezt a költségvetést több javaslatot tettem, hogy lehetne csökkenteni.
Több emberen csapódott ez a költségvetés. Nem fogadom el a tervezett 20 milliós hiány miatt
sem. ezt nem fogom megszavazni.
Szabó Béla polgármester:
Évek óta nem fogadod el a költségvetést ez nem jelent újdonságot Sanyi.
Gál Sándor
Ezek után sem fogom megszavazni és majd teszek fel neked kérdéseket és arra szeretnék választ
kapni.
Kukucskáné Laboncz Márta
Nekem továbbra is az nem tetszik, hogy Rápolt a maga 6 gyerekével megválasztotta az
óvodavezetőt. A mi szavazatunk meg a nagyobb létszám ellenére nem esett olyan súllyal latba.
Gál Sándor:
Igen az egész falu azt beszéli, hogy Rápolt választotta meg az óvodavezetőt.
Szabó Béla polgármester:
Úgy gondolom, hogy a társulásban Rápoltnak is ugyanannyit ér a szavazata . De ez nem
társulási ülés és a költségvetéshez van e további kérdés a témához.
Kukucskáné Laboncz Márta
Ehhez kapcsolódóan azt szeretném megkérdezni, a mai rendelet módosításhoz kapcsolódóan,
hogy az iskoláztatási támogatás, aminek őszintén örülök, hogyan fogja érinteni a költségvetést?
Szabó Béla polgármester:
A szociális keret lett megemelve és annak a terhére fogjuk ezt kiosztani.
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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.
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testületének
42/2018.(VIII.23.) 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 újabb módosítása
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.
Egy új támogatási formával egészítenénk ki a szociális rendeletet, az iskoláztatási támogatással.
Ehhez nem vizsgálnánk jövedelmi és vagyoni viszonyokat, csak a tanulói és a hallgatói
jogviszony igazolást kérnénk be az igénylőktől. A támogatás mértéke egységesen 10.000 Ft.
Szeptember 1 és szeptember 30 között lehet beadni és utána 30 nap áll rendelkezésre a
döntésünkre. A kérelem nyomtatványokat a szociális ügyintézőnél lehet kérni. És ahogy
polgármester úr is mondta ez a megemelt szociális keret terhére megy ennek a kifizetése.
Durván egy 3 millió forint körül lesz ennek az összege.
Amennyiben kérdés merül fel, arra szívesen válaszolok.
Gál Sándor:
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a nevelt gyermekek esetében is be lehet adni, a
nevelőszülőnek?
Dr. Horváth László:
Természetesen be lehet adni, csak az iskolalátogatási igazolást kell a kérelemhez csatolni,
semmi egyebet nem vizsgál az önkormányzat.
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Kukucskáné Laboncz Márta
Van e mérlegelési jogkör ebben?
Dr. Horváth László
Természetesen mivel adható támogátás, így mérlegelési jogkör is van. Ha valaki elfelejti beadni
vagy nem teljes körű a kérelme és a hiánypótlás ellenére sem adja be, azt elutasíthatja a
polgármester. De aki beadja az meg is fogja kapni.
Szabó Béla polgármester:
Senkit nem fogok elutasítani. Aki beadja az meg fogja kapni.
Szabóné Sebők Gyöngyi
A maradványpénzeknek mi lesz a sorsa?
Dr. Horváth László
Biztos lesz maradvány, de ezeket fel lehet használni más támogatásokhoz, mint például
karácsonyi segély vagy idősek támogatása. Amire a szociális keret felhatalmazást ad.
Szabóné Sebők Gyöngyi
Én csak szeretnék akkor egy tájékoztatást, hogy mennyi lett elköltve, hány gyeremek kapott és
mennyi a maradvány.
Szabó Béla polgármester:
A maradványt nem fogod tudni, mert ez egy nagy központi támogatásból megy, 30 millió kb az
összeg és ebből elköltünk 3 milliót durván.
Kiss László
Az érintettek kiértesítése hogyan fog megtörténni?
Dr. Horváth László
Amennyiben most elfogadásra kerül a rendelet, úgy minden fórumon megtesszük az értesítést.
Leginkább az írásbeli tájékoztatókkal. Az oktatási intézményeknél és a hirdető táblán, lakossági
írásbeli tájékoztatókkal.
Gál Sándor:
Azt én is támogatom, hogy legyen róla beszámoló, mert átruházott hatáskör ez is és legyen róla
beszámoló. Kérem a jegyzőkönyvbe ez is legyen benne. Kérem a tájékoztatást róla.
Kukucskáné Laboncz Márta
És mindenről ami átruházott hatáskörben van. Kérnénk, hogy számolj be róla. Mert sokszor
kértük és nem történt meg, ezért nincs bizalmunk.
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Szabó Béla polgármester:
Van e érdemi kérdés még a szociális rendelethez?
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
8/2018.( VIII.23.) 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;
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 és az idős személyek egyszeri támogatásának
megállapításáról.
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
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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
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
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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
j. iskoláztatási támogatás
(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.
(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.
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(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.
(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.
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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
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.
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(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.
14. Iskoláztatási támogatás
19.§. (1) Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat polgármestere, amennyiben arra a
normatíva fedezetet biztosít, évente egy alkalommal iskoláztatási támogatást állapíthat meg
annak a személynek, akinek állandó lakcíme Ököritófülpös településen van és gyermeke
általános iskolában vagy középiskolában tanul, valamint annak a fiatal felnőttnek, aki
középiskolában vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
(2)A támogatás tárgyév szeptember hónap 30. napjáig nyújtható be az Ököritófülpös Közös
Önkormányzati Hivatalnál (4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos u. 108.) az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon.
(3)A támogatás megítélése jövedelem és vagyonvizsgálathoz nem kötött. A kérelemhez
mellékelni kell az oktatási intézmény adott tanévre kiállított iskolalátogatási/hallgatói
jogviszony igazolását.
(4)A jogosultság fennállása esetén az egyszeri támogatás összege: 10.000 ft.
III. Fejezet
Záró rendelkezések

10

20. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1 napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
21. § Hatályát veszti Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a
települési ellátásokról szóló 7/2018. (VIII.10.) önkormányzati rendelete.

Szabó Béla s.k.
polgármester

Dr. Horváth László s.k.
jegyző
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.
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D
TAJ száma

Igénylőhöz való
viszonya

4.
5.

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

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: .......................................................................................................................... ............
13

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

D
TAJ száma

Igénylőhöz való
viszonya

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
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

B

C

Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
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6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

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:…………………………………………………………………
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
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D

Név ,leánykori név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

TAJ száma

Igénylőhöz való
viszonya

1.
2.
3.
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 *
Nem* (*megfelelőt
aláhúzni)
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
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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.
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4.szám melléklet a helyi szociális ellátásokról szóló rendelethez

KÉRELEM
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. A kérelmező (szülő, törvényes képviselő/nagykorú tanuló) személyi adatai:
Neve: ................................................................................................................................................
Születési neve:...................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................................................
Kérelmező családjában eltartott kiskorú személyek száma: ......... fő
II. A kérelmező családjában élő személyek adatai:
Név (születési név)

Születési hely, idő

Anyja neve

III. Kiskorú gyermekre tekintettel benyújtott kérelem esetén
A támogatás megállapítását
kérem
Kisk a) általános iskolai
tanulók
orú

Név

Támogatás összege (ügyintéző
tölti ki)

gyer
meke
im
részé

b) középiskolai
tanulók

re

IV. Nagykorú kérelmező esetén

támogatás összege
18

•
•

középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója*
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója*
vagyok. (*megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

............................
............................
(hivatal tölti ki!)

I. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.
- Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Ököritófülpös, 20 .........................
kérelmező aláírása

3/Egyebek
Szabó Béla polgármester
Az egyebekben szeretném elmondani, hogy Huszti Gabi kért a tavalyihoz hasonlóan 5000 ft
telefontámogatást havonta. Javaslom adjuk meg neki ahogy az előző években is megadtuk.
Kukucskáné Laboncz Márta
Egy pillanat , nem volt neki benzintámogatása is? Nézzük meg.
Szabó Béla polgármester
Jegyző úr utánanézett és ezt kapta tavaly.
Dr. Horváth László:
Tavaly júniusban döntött e testület az 5000 Ft-os támogatásról, mást nem kapott.
Gál Sándor
A másik munkavezetőnek mennyi a telefonszámlája?
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Szabó Béla polgármester
Olyan 6-7000 Ft, de ha bemész a pénzügyre , akkor Csilla megmondja neked.
Kukucskáné Laboncz Márta
Ha két munkavezetőnk van, akkor ne tegyünk különbséget , hanem legyen egyforma a
támogatás.
Szabó Béla polgármester
Pedig van különbség, mert Imi hivatali telefont használ amin sokkal olcsóbban lehet beszélni,
míg Gabi a sajátját használja. Ez így működik 3-4 éve. A
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
45/2018.(VIII.23.)
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy dönt, hogy Huszti Gábor közmunka irányító részére, 2018. január 01. napjától 2018.
december 31. napjáig 5.000.- Forint telefonköltség hozzájárulást állapít meg havonta.
Felkéri Kajusné Bulyáki Ágnes pénztárost, hogy a fent megjelölt összeget minden hónap 10.
napjáig fizesse ki fent nevezett közalkalmazott részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
K.m.f.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

Gál Sándor
A kóbor kutyákkal kapcsolatban szeretnék még bejelentést tenni, mert nagy gondot okznak a
faluban. Egy illető már beszélt a jegyző úrral és állítólag megígérte neki, hogy a testületi ülésen
felveti ezt.
Dr. Horváth László
Azt beszéltünk meg, hogy amikor közös testületi ülés lesz akkor fogom felvetni, hiszen közös
hivatalról beszélünk. És, hogy meglátjuk mire tudunk jutni a mai árak mellett akár egy ebtelep,
akár a sintér alkalomszerű kihívása ügyében. Sajnos ez pénzkérdés, mivel mióta Mátészalkán
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megszűnt a sintértelep, azóta nagyon elszaladtak az árak. Egyetlen önkormányzat sem tudja ezt
bevállalni hosszútávon.
De volt egy kezdeményezés, az ivartalanítás. Ezt kedvezményesen végzik, sőt azt hiszem azóta
teljesen ingyenessé is tették. Ez nagyon jó, mivel a szaporodás megállítása olyan prevenció,
amivel ki lehet küszöbölni a túlszaporodást.
A fennálló helyzetben pedig a jegyző a chipes, nyilvántartott kutyákat tartókat meg lehet
büntetni. A kóbor kutyákkal pedig a sintér foglalkozik.
Gál Sándor
A polgármester úrtól kérdezném, hogy a buszmegállók többek szerint nagyon közel vannak az
úthoz.
Szabó Béla polgármester
Én is jeleztem, nem vették figyelembe. De a KÖZÚT és a STRABAG úgy csinálják ahogy a
jogszabály engedi, az önkormányzat csak javaslatot tehet. Holnap lesz a műszaki átadás, ott
majd elmondjuk .
Kukucskáné Laboncz Márta
Légy szíves jelezzétek feléjük ezt.
Szabó Béla polgármester
Csak a buszmegállók miatt vagyunk érintve , de a közúthoz semmi közünk.
Gál Sándor
Másik dolog, látom, hogy az óvoda kész van, a megmaradt elemek megvannak még? Azokkal
mi lett?
Szabó Béla polgármester
Azokat az elemeket megvásárolták.
Gál Sándor:
Úgy vélem Ököritófülpöst mi képviseljük, de ha másnak is kellett volna, meg kellet volna
hirdetni. Ezt költségvetést is ideadhattad volna hamarabb is.
Szabó Béla polgármester
Szerintem nem változtat semmin.
Gál Sándor:
De én szerintem számít. Vannak tételek benne amikkel nem értek egyet.
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Szabó Béla polgármester
A műszaki ellenőrnél lehet reklamálni.
Szabóné Sebők Gyöngyi:
Az iskolafelújítás hol tart?
Szabó Béla polgármester
A közbeszerzési fázisban tart, novemberben fogják befejezni.
Kukucskáné Laboncz Márta
Szerintem a kutyakérdést vessük majd fel külön napirendben, mert sokaknak okoz ez gondot. És
hogyan tudnánk a Gál Sándor képviselő által kifogásolt dolgokat nyomon követni?
Szabó Béla polgármester
A műszaki ellenőrnél már elmondtam. Ha ügyet akartok csinálni, akkor csináljatok. Én
nyugodtan alszom efelől.
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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