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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 február 26-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Buzák Zsolt
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Szitár Emese
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Molnárné Ferkó Rita Kemecse Járási Hivatal Vezetője
Jegyzőkönyvvezető:
Fegyver Tamásné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a
megválasztott 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
A meghívóban szereplő napirend megtárgyalásán túl még egy naprend megtárgyalását
javasolta.
-

Előterjesztés ügysegédi feladatok ellátására megállapodás kötése
Előadó: Molnárné Ferkó Rita Kemecse Járási Hivatal vezetője
(Szóbeli előterjesztés alapján)

A meghívóban szereplő és az utólag felvett napirendek megtárgyalást 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a képviselő testület.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
A testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014.
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.) rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

évi
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.)
rendelet módosításáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV.tv.34.§ban meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
A rendelet 1. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.
2.§.
A rendelet 2. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.
3.§.
A rendelet 3. melléklete szerint módosítja az önkormányzat 2014.évi költségvetését.

4.§.
A rendelet 4. melléklete alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és
bevételi főösszege 276381 eFt.
5.§.
( 1 ) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
( 2 ) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 15
napig tartó kifüggesztésével gondoskodik.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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1.melléklet

ezer forintban!

• Költségvetési bevételi előirányzat megváltoztatása
a.) Bevételi előirányzat emelése

• Központi költségvetés által
biztosított pótelőirányzat
(3.sz.melléklet szerinti többlet
bevételi célokra)

3490

Bevételi előirányzat emelése összesen

3490

b.) Bevételi előirányzat csökkenése
Egyes jövedelempótló támog.csökk.

6146

Bevételi előirányzat csökkentése összesen:

6146

Bevételi
előirányzat
összesen (a-b):

megváltoztatása

- 2656

2.melléklet
ezer forintban!

Költségvetési kiadási előirányzat megváltoztatása

a.) Kiadási előirányzat emelése

•

Bérkompenzáció

•

Tartalék emelése (létszámcsökkentés tám.
adódóan)

Kiadási előirányzat emelése összesen:
b.) Kiadási előirányzat csökkenése

232
3258

3490
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•

Egyes jövedelempótló támog.kieg.

Kiadási előirányzat csökkentés összesen:

Kiadási előirányzat megváltoztatása
összesen (a-b) :

6146
6146

- 2656

3.melléklet
ezer forintban!
2014. II. félévben a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat
•

Létszámcsökkentéssel
kapcs.támogatás

3258

•

Bérkompenzáció támogatása

232

•

egyes jövedelempótló tám.kieg.

Központi pótelőirányzat összesen:

-6146

-2656

4.melléklet
Az önkormányzat 2014. évi összesített kiadási és bevételi előirányzatának módosítása

MEGNEVEZÉS

Módosított
Eredeti

Javasolt előirányzat

ezer forintban!
Javasolt
módosított
előirányzat
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előirányzat

növelés
(+)

csökkenés
(-)

247709

279037

3490

6146

276381

247709

279037

3490

6146

276381

BEVÉTEL
KIADÁS

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata Gazdasági
Programjának elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a, Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testülete
14/2015. (II. 26.) határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2014-2019. évekre vonatkozó Gazdasági
Programjáról

A Képviselő-Testület:
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Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2014-2019.
Programját a határozat mellékelte szerint elfogadta.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

évekre

vonatkozó

Gazdasági

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés szociális rendelet megalkotására
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet szintén mind a két bizottság a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság az előterjesztésben leírtakat részletesen megvitatta. Sok változást eszközölt,
ezekkel a javaslatokkal fogadta el és a képviselő testületnek is így 5 egyhangú szavazattal
javasolja elfogadásra.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Felkéri a, Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és a pénzügyi bizottságon elhangzott
változásokkal 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület igen szavazattal 7 egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (II. 26) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§. (4) bekezdés a), d), és g) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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Értelmező rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4.§-át és 5-16.§-át kell alkalmazni.
Hatásköri és eljárási szabályok
2.§
(1) Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a polgármesterre ruházza át e rendeletben megállapított
a) 11.§-ban meghatározott temetési támogatás és
b) 14.§-ban meghatározott köztemetés
(2) Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottságra (a továbbiakban: bizottság)
ruházza át e rendeletben megállapított
a) 6. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás,
b) 12.§-ban meghatározott lakhatási támogatás megállapítását.
3.§
(1)
E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása – a (8) bekezdés, kivételével kérelemre történik, melyet a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell
benyújtani.
(2)
A nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben előírt szükséges mellékleteket.
(3)
Indokolt esetben a kérelem elbíráláshoz a hatáskörrel rendelkező szerv az előírt
mellékleten túl egyéb a kérelem benyújtásához szükséges mellékletek benyújtását is
elrendelheti.
(4)
A kérelmet postai úton, vagy személyesen a polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
(5)
A formanyomtatványok beszerezhetőek a polgármesteri hivatalánál ügyfélfogadási
időben, vagy letölthetőek az önkormányzat - www.nyirbogdany.hu – honlapjáról.
(6)
A kérelmeket a döntés meghozatalára a polgármesteri hivatal készíti elő.
(7)
A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, vagy törvényes képviselője, vagy
meghatalmazottja jogosult.
(8)
A rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható.
(9)
A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a polgármesteri hivatal az érintett
önkormányzati intézmények bevonásával környezettanulmányt készíthet.
(10)
A rendkívüli pénzbeli települési támogatás készpénzben történő kifizetése az
önkormányzat házipénztárából történik. A rendszeres pénzellátás folyósítása a támogatási
jogosultságot megállapító döntésben meghatározott szervnek átutalással történik.
(11)
A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.
(12)
A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szűntetni ha:
a)
a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény
következett be,
b)
a jogosult azt kéri,
c)
a jogosult meghalt.
(13)
A (12) bekezdés szerinti megszűntetés időpontja a megszűntetésre okot adó
körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.
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(14)
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete rendelkezései az irányadók.

Adatkezelés
4.§
(1)
A jegyző a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti adatokat tartja nyilván a
szociális ellátottakról és szociális ellátásokról.
(2)
A szociális ellátásban részesülő a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül
köteles minden olyan változást bejelenteni a polgármesteri hivatalban, amely a jogosultság
feltételeit érinti.
A szociális ellátások formái
5. §
(1)
A Képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére az alábbi települési
támogatásokat pénzbeli vagy természetbeni formájában nyújtja.
(2)

Rendkívüli települési támogatást,

(3)

Települési támogatást
a) lakhatási támogatás,
b) temetési támogatás.
Rendkívüli települési támogatás
6.§

(1)
A bizottság rendkívüli települési támogatást nyújt az önhibáján kívül létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező részére.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha:
a) a kérelmező, illetve a családban élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében
hírtelen fellépő és legalább 8 napig tartó kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos
vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,
b) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású
elemi kár: tűz, szél hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy meghibásodás: csőtörés,
gázrobbanás, elektromos meghibásodás,
c) bűncselekmény, vagy
veszélyeztető élethelyzet,

szabálysértés

következtében

elszenvedett

létfenntartást

d) ha a kérelmező súlyos betegségből: daganatos megbetegedés, csonkolás, szív- és
érrendszeri betegség adódóan a kérelem beadását megelőző 12 hónapon belül 60 napot
meghaladó kórházi kezelésre szorul,
e) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek beteg és a szülő ezen okból 30 napot
meghaladó táppénzes állományba kerül,
(3)

Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási gondnak minősül:
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a) ha a kérelmező vagy családtagja részére megigényelt ellátás kifizetése késik és
ellátatlan marad,
b) ha élete, testi épsége veszélybe kerül élelmiszerhiány, vagy téli időszakban fűtőanyag
hiánya miatt.
7.§
Az eseti rendkívüli települési támogatás összege 2 000 forintnál kevesebb és 20 000 forintnál
több nem lehet.
8.§
(1) Az 6.§-ban szabályozott eseti rendkívüli települési támogatási kérelemhez mely a rendelet
1. melléklete csatolni kell a jövedelemigazolást, valamint:
a) 6.§ (2) bekezdés a) pontja esetén zárójelentés,
b) 6.§ (2) bekezdés b) pontja esetén kárszakértő, biztosító igazolása, vagy kérelmező
nyilatkozata,
c) 6.§ (2) bekezdés c) pontja esetén rendőrségi feljelentés másolata vagy kérelmező
nyilatkozata,
d) 6.§ (2) bekezdés d) pontja esetén háziorvos vagy szakorvos igazolása,
e) 6.§ (2) bekezdés e) pontja esetén háziorvosi vagy szakorvosi igazolás,
f) 6.§ (3) bekezdés a) pontja esetén kérelmező nyilatkozata,
g) 6.§.(3) bekezdés b) pontja esetében a családsegítő javaslata.

9.§
(1)

A rendkívüli települési támogatás pénzbeli, természetbeni formában állapítható meg.

a) Természetben állapítható meg különösen élelmezési utalvány, élelmiszer, ruhanemű
vásárlására jogosító utalvány.

Települési támogatások
10.§
(1)

A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére települési támogatást nyújthat:
a) temetési támogatás,
b) lakhatási támogatás címen.
Temetési támogatás
11.§.

(1)
A polgármester temetési támogatást nyújthat annak a személynek, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti.
(2)

Temetési támogatás állapítható meg annak:
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a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.
(3) A temetési támogatás formája természetbeni hozzájárulás a temetkezési szolgáltatónak
történő közvetlen átutalással vagy kifizetéssel.
(4) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés díjának 10%-a
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés díja: 95.000.-ft
(6) A temetési támogatás iránti kérelmet legkésőbb a haláleset bekövetkezésétől számított 30
napon belül kell benyújtani. Azt követően beérkezett kérelmet érdemi elbírálás nélkül el kell
utasítani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás igényléséhez csatolni kell.
a.) a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számlát,
b.) a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát,
c.) családban élők jövedelemigazolása.

Lakhatási támogatás
13.§
(1)
A bizottság a lakhatás elősegítése érdekében támogatást nyújthat lakossági
kommunális hulladék szállítás díja, víz illetve szennyvíz, villanyáram és gáz díjának
támogatásához.
(2) Lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át,
egyedülélő esetén 300%-át nem haladja meg és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
(3) A lakhatási támogatás összege 3000.-ft,
(4) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.
(5) A lakhatási támogatás legfeljebb 1 évre, de maximum az adott év december 31. napjáig
állapítható meg.
(6) A lakhatási támogatás lejártát követően a kérelmező új kérelmet a támogatás megszűnését
követő hónap első napjától adhat be újra.
(7) A lakhatási támogatás a szolgáltatóhoz történő utalással történik.
(8) Lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a közüzemi számla a
nevére szól.
(9) Egy lakcímen csak egy kérelmező részére nyújtható lakhatási támogatás.
(10) A kérelemhez be kell csatolni:
a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását,
b) a közüzemi számla másolatát,
c) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2206.(III.27.) Korm. rendelet szerinti
vagyonnyilatkozatot.
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(11) Aki 2015. évben a korábbi szabályok szerinti normatív lakásfenntartási támogatásban
részesül lakhatási támogatást csak a lakásfenntartási támogatás megszűnését követő hónaptól
igényelhet.
14.§.
(1) A települési támogatásokra való jogosultság további közös feltétele, hogy a kérelem
benyújtója illetve a családjában, háztartásában élő személyek kötelesek gondoskodni:
a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és a lakóudvar, kert legalább heti egy alkalommal
történő takarításáról, gyomtalanításáról, saját belterületi kertjének gondozásáról, ápolásáról
rendeltetésszerű hasznosításáról.
b)az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali
beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről,
c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és
d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
f.) lakóháza, lakókörnyezete az alapvető higiénés szabályoknak feleljen meg, önhibájából
adódóan elhanyagolt, gondozatlan ne legyen, így ne gyakorolhasson káros hatást a saját és az
ott lakók, így különösen a családban élő gyermekek egészségére és fejlődésére.
(2) A jegyző a rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat ötnapos határidő kitűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével felszólítja.
(3) A kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni
amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Köztemetés
15.§.
A polgármester a Szt. 48.§-ban meghatározottak figyelembe vételével köztemetést rendel el,
ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles
személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
16.§
Az önkormányzat az ellátást nyírbogdányi Református Egyházközséggel kötött megállapodás
keretében biztosítja
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Házi segítségnyújtás
17. §
Az önkormányzat az ellátást Az önkormányzat az ellátást nyírbogdányi Református
Egyházközséggel kötött megállapodás keretében biztosítja

Gyermekjóléti ellátások
18.§
Az önkormányzat az ellátást a Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer
Települések Szociális Társulása keretében biztosítja.

Szociálpolitikai Kerekasztal
19. §
(1) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérése.
(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a polgármester,
b) szociális bizottság elnöke vagy megbízottja
c) roma nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy megbízottja
d) a családgondozó,
e) a háziorvos,
f) a védőnő
g) az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselője.
Záró rendelkezések
20. §
(1)

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba .

(2)
Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete a szociális ellátásokról szóló /20.(XII.31.) önkormányzati rendelete.
Nyírbogdány, 2015. február 26.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
KÉRELEM
Az igényelt támogatási kérelem: (a megfelelő részt be kell jelölni!)

I.) Rendkívüli települési támogatás
II.)

Települési támogatás
Lakhatási támogatás

________________________________________________________
Temetési támogatás

III.)

Köztemetés

________________________________________________________
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: _____________________________________________________________________________________
Születési családi neve: ________________________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________________________
Születési helye, ideje (év,hó,nap): _______________________________________________________________
Lakóhelye: _________________________________________________________________________________
Tartózkodási helye: __________________________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): _________________________________________________
Állampolgársága: ____________________________________________________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni): ___________________________________________________________
1.2. A kérelmező családi állapota:
nőtlen /
hajadon
nős
/
férjes
özvegy /
elvált
házastársával / élettársával él együtt.
1.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: _____________________________________________________________________________________
Születési családi neve:________________________________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________________________
Születési helye, ideje (év,hó,nap): _______________________________________________________________
Lakóhelye: _________________________________________________________________________________
Tartózkodási helye: __________________________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): ________________________________________________
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, ott lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők száma
összesen: …………………………..fő

Név
(ha eltérő születési
neve is)

Születési hely,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
száma
(TAJ szám)

18. életévet
betöltött személy
esetén azon
oktatási
intézmény
megnevezése,
ahol tanul

Megjegyzés
x
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x Ebben az oszlopban kell feltüntetni:
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat,
csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b) ha 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.

1.5. Jövedelmi adatok: A kérelmező, valamint házastársának/élettársának és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek jövedelme Ft-ban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa/élettársa

Gyermekei

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
Alkalmi munkavégzésből
származó jövedelem
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátás
Önkormányzati
és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem:
Egy főre számított nettó jövedelem: ………………………………………………Ft/fő.

1.6. A lakásban tartózkodás jogcíme:
A megfelelő rész aláhúzandó!

tulajdonos
haszonélvező
főbérlő
albérlő
családtag
szívességi lakáshasználó
Alulírott(név): ______________________________________________________________________________
Születési hely, idő((év,hó,nap): _________________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________________________
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4511 Nyírbogdány……..……………….. u. …….. sz alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a lakóingatlanom fenntartásához az alábbi rendszeres kiadásom viseléséhez
nyújtana segítséget a lakásfenntartási támogatás:
__________________________________________________________________________________________
(Kérem, ide írja be, mely rendszeres kiadása viseléséhez nyújtana segítséget a lakásfenntartási támogatás)
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem juttatom vissza jelen nyilatkozatomat kézhezvételt követő 5
napon belül Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatal részére, úgy lakásfenntartási támogatásom
megállapítására nem kerül sor.
Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
A települési támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

TEMETÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Elhunyt adatai:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………..
Születési családi neve: …………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………..
Lakóhelye:…………………………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………………………..
TAJ száma:________________-_________________-_________________
Elhalálozás helye, ideje: …………………………………………………………………………………………...

1.7. Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: __________________________________________________________________________________
Születési neve: ___________________________________________________________________________
Anyja neve: _____________________________________________________________________________
Születési hely, év, hó, nap:__________________________________________________________________
Lakóhely: _______________________________________________________________________________
Tartózkodási hely: ________________________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:_________________________________________________________
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
2
................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés
ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
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Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
2
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe:
2
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m ,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
2
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m ,
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

_________________________________
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a
Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. *
Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Gépjármű állapotlap
(Kérjük a pontozott részeket nyomtatott nagybetűvel töltse ki, a megfelelő négyzeteket X. szel jelölje.)
Név: .......................................................................................
Cím: ........................................................................................
Jármű fajtája: személy, kishaszon, terepjáró
Kivitele: 5-ajtós, 3-ajtós, 4-ajtós (lépcsőshátú), kombi
cabrio, coupé, platós, zárt, zárt körbe ablakos,
szimplakabinos, duplakabinos
egyéb: ..................................................................................
Szállítható személyek száma: .................................................
Gyártmány (pl.: Opel): ...........................................................
Modell (pl.: Astra): .................................................................
Típus (pl.: 1.6 GL): .................................................................
Felszereltségi szint (pl.: Sport): ..............................................
Hengerűrtartalom:………………..cm3 Teljesítmény:…...KW
Dízel , Benzin , Egyéb …………………Gyárt.év: ...........

Következő műszaki vizsga ideje:….év…..hó…..nap
Jelenleg Ön hányadik tulajdonos: …………………
Jármű állapota:
újszerű, jó, korának megfelelő, elhasznált
Gumiabroncsok állapota:
újszerű, közepes, erősen elhasznált
Főegységek állapota: motori indítható:……………….
váltómű kapcsol(ható):…………...
Értékcsökkentő tényezők:
(Kérem pontosan meghatározni a sérülések helyét (ajtó,lámpa)
fajtáját (pl.:karcos, törött, horpadt) és mértékét (pl.: 20cm ka.)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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Első forg. helyezés:……….év……………hó .................. nap
Sebességváltó: mech., aut, fokozatok száma:...................
Ténylegesen megtett km.: ..................................................km
Rendszám: ..............................................................................
Alvázszám: .............................................................................
Motorsz.:.................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Értéknövelő tényezők:
................................................................................................
................................................................................................

Kérem, jelölje x-szel a gépkocsija felszereltségét, a vastag betűknél karikázza a megfelelőt!
ASR (kipörgésgátló)
ABS (blokkolásgátló)
ESP (menetstabilizáló rendszer)
Automatikus légkondícionáló
elektr.
Manuális légkondícionáló
Parkolást elősegítő rendszer
Bőrkárpit
Differenciálzár
Elektr.áll. külső tükrök 1-2 db
Elektromos ablak elől-hátul
Elektronikus futómű szabályozás
Fedélzeti számítógép
Fejtámlák száma:………..db
Fényszórómosó berendezés
Esőérzékelős ablaktörlő
Fűthető ülések száma:…..db
Harmonika tető
Hátsó ablaktörlő-mosó ber.
Hátsó ülés osztva dönthető

Keménytető
Ködfényszóró elől
Könnyűfém keréktárcsák
Központi zár- távirányítással

Szintszabályozás
Velúrkárpit
Vonóhorog levehető-fix
Mag. állítható vezetőülés -

Metál v. Gyöngyházfényezés
Egyedi fényezés
Vezetőoldali légzsák
Vezető- és utas oldali légzsák
Oldal légzsákok, száma……db
Napfénytető mech.- elektromos
Tolótető mech.- elektromos
Állófűtés
Rádió magnó – CD lejátszó
Riasztóberendezés – térérzékelős
Sebességszabályozó (Tempomat)
Sportülések
Szervókormány
Színezett üveg
Indításblokkolás

Mag. állítható utas ülés - elektr.
Sport futómű
Por- és pollenszűrő
Xenon fényszórók
Hátsó spoiler
Pót féklámpa
Bőrkormány
Navigációs rendszer
Fabetétek
Mag. és táv. állítású kormány
Fűthető szélvédő
CD váltó
Sky-Guard járműkövető rendsz.
Rádió előkészítés

„2004. évi CXL. tv. (Ket.) alapján: 6.§ (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. (2) Az ügyfél
magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére (3) A
rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti. 61. § (2) Az eljárási Bírság
legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege, természetes személy esetén ötszázezer forint.”
Ennek figyelembevételével, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok hiánytalanok és a valóságnak
megfelelnek.
Kelt:……………………………., ………..év………..hó………..nap

………………………………………………
Gépkocsi tulajdonosának, üzembentartójának aláírása

Nyilatkozatok
Név:…………………………………………………………………………………………………………………
……Nyírbogdány, …………………………………………..utca……………….szám alatti lakos büntetőjogi
felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt jövedelmi viszonyaim teljes körűek, a valóságnak megfelelnek.
Kötelezem magam, arra, hogy a települési támogatás megállapításának alapul szolgáló feltételek bármelyikében
bekövetkező változást – ideértve az állandó lakcímem, vagy tartózkodási helyem változását is - a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájánál 15 napon belül bejelentem.
Tudomásul veszem, hogy a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén köteles leszek a jogalap nélkül
folyósított támogatás összegét visszafizetni.
Hozzájárulok, hogy a személyi adataimat a polgármesteri hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat
az önkormányzati támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más, a törvények által arra
feljogosított szervezetek tudomására hozzák.
Kérelmem kedvező elbírálása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 99.§ (2). bekezdés alapján az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési
jogomról lemondok.
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Az eljárás megindításáról értesítést:
A megfelelő rész aláhúzandó!

kérek

nem kérek

Tájékoztatató a kérelem kitöltéséhez
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján:
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége;
Közeli hozzátartozó:
- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk.
szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő
testvér;
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van.
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége;

Jövedelem: 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 azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített vállalkozói adó vagy közteherviselési
hozzájárulás alapján 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.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a önkormányzati temetési támogatást, az
alkalmanként adott rendkívüli támogatást, a lakhatási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli
gyermeknevelési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott természetbeni
támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékok, a nevelőszülők számára fizetett nevelési
díj, és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj,a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. Nem minősül
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jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi
ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. A családok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A
családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címen kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként
kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
Pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az
öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá
a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a
baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás,
az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági
járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért
elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által
folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
Keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység,
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a
kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői
igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló
szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes.
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erők,
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatalos és szerződéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes
közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó
jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások: öregségi, a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék,
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,
álláskereséséi segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni kell.
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Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer
Települések Szociális Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és
5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
15/2015. (II.26.) határozata
Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer Települések Szociális Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület:
1. A Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer Települések Szociális
Társulása Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
a. A Társulási Megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2.

A Társulás tagjainak neve, székhelye:

a) Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501.
Kemecse, Kossuth utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester),
lakosságszáma:4988 fő
b) Beszterec Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4488.
Beszterec, Kossuth utca 42., képviseli: Hegyes József polgármester),
lakosságszáma:1101 fő
c) Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4511.
Nyírbogdány, Kéki utca 2., képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgármester),
lakosságszáma:3012 fő

70

d) Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4503.
Tiszarád Kossuth utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester),
lakosságszáma:612 fő
e) Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4502.
Vasmegyer, Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre polgármester),
lakosságszáma:1759 fő
2. Felkéri Balogh Tibor Zoltán polgármestert, hogy gondoskodjon a Társulási
Megállapodás módosításának a Magyar Államkincstárnál vezetett Törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetéséről.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Módosító okirat
Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501. Kemecse,
Kossuth utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester), Beszterec Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4488. Beszterec, Kossuth utca 42.,
képviseli: Hegyes József polgármester), Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki utca 11., képviseli: Balogh
Tibor Zoltán polgármester), Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(székhelye: 4503. Tiszarád Kossuth utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester),
Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4502.
Vasmegyer, Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre polgármester) által 2012.
december 05-én megkötött, a szociális, szakosított és alapellátásra vonatkozó Társulási
Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
A Társulási Megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2.A Társulás tagjainak neve, székhelye:
a) Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501.
Kemecse, Kossuth utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester),
lakosságszáma:4988 fő
b) Beszterec Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4488.
Beszterec, Kossuth utca 42., képviseli: Hegyes József polgármester),
lakosságszáma:1101 fő
c) Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4511.
Nyírbogdány, Kéki utca 2., képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgármester),
lakosságszáma:3012 fő
d) Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4503.
Tiszarád Kossuth utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester),
lakosságszáma:612 fő
e) Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4502.
Vasmegyer, Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre polgármester),
lakosságszáma:1759 fő
A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tatalommal hatályban
maradnak.
Kemecse, 2015. február .

Lipők Sándor polgármester

Balogh Tibor polgármester

Hegyes József polgármester

Lencsés Géza polgármester

Vass Imre polgármester
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
/Egységes szerkezetben/
Beszterec-Kemecse-Nyírbogdány-Tiszarád-Vasmegyer Szociális Társulás
Társulási Megállapodása

Kemecse Város Önkormányzata ( Székhely: 4501 Kemecse, Kossuth utca 11.; Képviselője:
Lipők Sándor polgármester), Vasmegyer Község Önkormányzata (4502 Vasmegyer,
Kossuth u. 66.; Képviselője: Vass Imre polgármester), Beszterec Község Önkormányzata (
4488 Beszterec, Kossuth utca 42.; Képviselője: Hegyes József polgármester), Tiszarád
Község Önkormányzata ( 4503 Tiszarád, Kossuth utca 83.; Képviselője: Lencsés Géza
polgármester) és Nyírbogdány Község Önkormányzata (4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2; )
Képviselője: Balogh Tibor Zoltán polgármester) a helyi önkormányzatotokról szóló 1990.évi
LXV törvény 41 §-ának 1. bekezdésében foglalt, továbbá a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéseiről szóló 1997.évi CXXXV törvény 16.§.és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Ötv.) 8795.§.-aiban meghatározottak figyelembevételével, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban Sztv.) 62. §., 63§., 64. §. és 65/F. §.ban meghatározott szociális alapellátási, a 67.-68/B.§.-ban meghatározott szakosított szociális
ellátási, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gytv.) 39-40. §.-ban megjelölt gyermekjóléti feladatok közös
megvalósítása érdekében, önkéntes és szabad elhatározásukból egyenjogúságuk tiszteletben
tartásával a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján intézményfenntartó társulást
hoznak létre a következő feltételek szerint:
I.
Általános rendelkezések
1. A társulás neve: Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád és Vasmegyer települések
Szociális Társulása
Rövidített neve: BKNYTV Szociális Társulás
2. A társulás tagjainak neve székhelye:
a) Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501. Kemecse,
Kossuth utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester), lakosságszáma:4988 fő
b) Beszterec Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4488. Beszterec,
Kossuth utca 42., képviseli: Hegyes József polgármester), lakosságszáma:1101 fő
c) Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4511.
Nyírbogdány, Kéki utca 11., képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgármester),
lakosságszáma:3012 fő
d) Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4503. Tiszarád
Kossuth utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester), lakosságszáma:612 fő
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e) Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4502.
Vasmegyer, Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre polgármester), lakosságszáma:1759
fő
3. A társulás székhelye: 4501 Kemecse, Kossuth utca 11.
4. A társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkezik és gazdálkodását tekintve
önállóan működő önkormányzati társulás. Gazdálkodási feladatait a Kemecsei Közös
Önkormányzati Hivatal (4501 Kemecse, Kossuth utca 11. ) látja el.
5. A társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
6. A társulás illetékességi területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
7. A társulás bélyegzője: Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer
„Szociális Társulás” felirattal ellátott körbélyegző középen a Magyar Köztársaság
címerével.
8. A társulás időtartama: határozatlan időtartamú
9. A társulás vállalkozói tevékenységet nem végez.
10. Jelen társulás jogelőd nélkül jön létre.
11. A társulás időtartama: Határozatlan időtartamú
12. A társulás által fenntartott intézmények neve, székhelye:
A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérség Társulás 2012. december 31 napjával történő
megszűnése miatt a Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer Szociális
Társulás 2013. január 1. napjával fenntartásba kerülő intézmények:
a; Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ; Székhelye: 4501 Kemecse,
Szent István u. 43.
b; Szociális Szolgáltató Központ Vasmegyer; Székhelye: 4502 Vasmegyer,
Kossuth 104.
13. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök:
A Társulás céljait megvalósító költségvetési intézmények a jelen megállapodás III.
fejezetében meghatározott feladatköröket látják el. A társult tagok megállapodnak, hogy a
társulás által ellátott feladat és hatáskörök a településeken eltérőek lehetnek.
14. A társulás közvetlenül nem foglalkoztat személyt, de meghatározott feladat ellátására
megbízási szerződést köthet.
15. A társulás közfeladata: A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. III. törvény
62. §-ában meghatározott szociális étkeztetés, a 63. §-ában meghatározott házi
segítségnyújtás, a 64.§ ban meghatározott családsegítés, a 65/F §-ában meghatározott
nappali ellátás- idősek klubja, a 67. §-ában meghatározott ápolást gondozást nyújtó
ellátás – Idősek Otthona, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás.
16. A társulás alaptevékenysége, TEÁOR szerinti besorolása:
16.1 Szakágazat:
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex
támogatása
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
8899 M.n.s egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül
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16.2 Szakfeladat:
873011
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
881090
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
880000
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881000
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex
Támogatása
873013
Demens betegek bentlakásos ellátása
881011
Idősek nappali ellátása
889109
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
889921
Szociális étkeztetés
889922
Házi segítségnyújtás
889924
Családsegítés
8992
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921
Szociális étkeztetés
889922
Házi segítségnyújtás
889924
Családsegítés
II.
A Társulás célja
1. A társult önkormányzatok közös összefogással az Sztv. 62,63,64,65/F,67-68/B. §.-iban
foglalt szociális alapellátások és szakellátások, valamint a Gytv. 39-40. §.-aiban
meghatározott gyermekjóléti feladatok végzését magas szakmai és ellátási színvonalon
tudják megvalósítani.
2. A közös megvalósítás lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos költségek
csökkenjenek az által, hogy az állami költségvetésből a társulás kiegészítő normatív
állami hozzájárulásra jogosulttá válik.
3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy fenntartói minőségben vállalt szerepük
ezen megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik,
hogy a feladat ellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása, az ahhoz rendelt
megfelelő költségek terhét róhatja a társulás tagjaira. A tehervállalás ellátotti
létszámarányos, melynek viselése elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás biztonságának.
III. A Társulás tevékenységi köre
1. A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén az Sztv.-ben,
valamint Gytv.-ben meghatározottak alapján a feladatok ellátása az alábbi területekre
terjed ki:
1.1. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen
a)
koruk,
b)
egészségi állapotuk,
c)
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d)
szenvedélybetegségük, vagy
e)
hajléktalanságuk miatt.
1.2. A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni
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a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk állátására
saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak
b) azokról a pszichiátria betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként
önmaguk ellátására képesek,
c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászorulókról, akik ezt az ellátási
formát igénylik,
d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját
lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást
igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
e) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
-

az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

-

az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

-

a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást.

1.3. A családsegítés területén
a) a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat
készítése és segítségnyújtás,
b)

életvezetési (például: nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás,
vagy ennek megszervezése,

c)

az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása,

d)

egyéni, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése,

e)

krízishelyzetben segítő beavatkozás,

f)

speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének
segítése,

g)

természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése,

h)

hivatalos ügyek intézésének segítése,

i)

együttműködés
csoportokkal.

más

intézményekkel,

társadalmi

szervezetekkel,

1.4. Nappali ellátás keretében hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban
élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek,
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
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c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista
személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni
étkeztetését.
1.5. Ápolás, gondozás során az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint
ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az
ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk
más módon nem oldható meg.
1.6. A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok területén a gyermekek testi, lelki
egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
a) gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás, a támogatáshoz
történő hozzájutás elősegítése,
b) családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek megelőzését
célzó tanácsadás,
c) szociálisan rászorult várandós anyák támogatása, segítése, szabadidős
programok szervezése,
d) a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, az előidéző okok
feltárása
e) család és utógondozás biztosítása,
f) az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás
kezdeményezése.
IV.
A közös fenntartású intézmények feladatai, a fenntartói jogok gyakorlására
vonatkozó rendelkezések
1. A társulás által fenntartott intézményekre vonatkozó adatok:
1.1. Az intézmény neve: Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ
Az intézmény székhelye: 4501 Kemecse, Szent István u. 43.
Az intézmény telephelyei, irodái: 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 49.
4488 Beszterec, Kossuth utca 64.
4503 Tiszarád, Kossuth utca 83/b.
Az intézmény alaptevékenységei közül a társult önkormányzatok működési
területén az alábbi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása történik:
Kemecse: Családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, tartós ápolást gondozást nyújtó intézmény, gyermekjóléti szolgáltatás
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Beszterec: Családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti
szolgáltatás, idősek nappali ellátása
Tiszarád: Családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti
szolgáltatás, idősek nappali ellátása
1.2. Az intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ Vasmegyer
Az intézmény székhelye: 4502 Vasmegyer, Kossuth utca 104.
Az intézmény telephelye, irodái: Nyírbogdány, Fő u. 6.
Az intézmény alaptevékenységei közül a társult önkormányzatok működési
területén az alábbi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása történik:
Vasmegyer: Családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, tartós ápolást gondozást nyújtó intézmény, gyermekjóléti szolgáltatás
Nyírbogdány: Gyermekjóléti szolgáltatás
2. A Társulás által fenntartott intézmények gazdálkodásukat tekintve önállóan működő
költségvetési szervek. Gazdálkodási feladataikat a Kemecsei Közös Önkormányzati
Hivatal látja el. Az intézmények költségvetése a Társulás éves költségvetésének részét
képezi.
3. A Társulás által fenntartott intézményekkel összefüggésben a fenntartói jogokat a
Társulási Tanács gyakorolja.
4. A Társulás által fenntartott intézmények intézményvezetőit pályázat útján a Társulási
Tanács bízza meg. Az intézményvezetők fölött az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az intézményvezetői pályázatok elbírálása előtt ki
kell kérni annak a Képviselő-testületnek a hozzájárulását, amelynek közigazgatási
területén található az intézmény.
5. A Társulás által fenntartott intézmények álláshelyeinek száma a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM. rendeletben meghatározottak szerint kerül
meghatározásra. Az engedélyezett álláshelyeket az intézmény adott évi költségvetése
tartalmazza.
6. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása valamennyi esetben a helyi
igények figyelembevételével helyben történik.
7. Az Sztv. 92. §. (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Társulás által
fenntartott intézmények tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kemecse Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet. A rendelet megalkotása előtt
ki kell kérni a saját települése vonatkozásában – valamennyi érintett Képviselő-testület
hozzájárulását.
V.
A Társulás szervezete
A Társulás irányító szerve a Társulási Tanács, amelyben a résztvevő önkormányzatokat a
polgármesterek képviselik. A polgármester akadályoztatása esetén a Képviselőtestület által
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kijelölt személy látja el a képviseletet. Szavazati jog a tagokat egyenlő arányban /1-1/ illeti
meg.
VI.
A Társulási Tanács működése
1. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább három alkalommal
b) a társulási tanács által meghatározott időpontban
c) a társulás bármely tagjának –napirendet tartalmazó- indítványára
d) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére

2. Határozatképesség:
A társulási tanács határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.
A döntéshozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének egyhangú szavazata szükséges.
Minősített többséghez a Társulás tagjai több mint felének egyhangú szavazata szükséges.
Minősített többség szükséges:
a Társulási Megállapodás módosításához
a Társulási Megállapodás megszűntetéséhez
a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz
3. Jegyzőkönyv:
A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a társulási tanács által
felhatalmazott személy ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell
küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
4. A társulási tanács feladatai:
a) meghatározza a társulás szervezetét
b) megválasztja a társulás elnökét, alelnökét
c) meghatározza a társulás ügyrendjét, munkarendjét
d) dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról és a beszámoló
elfogadásáról

5. A Társulás elnöke:
A társulási tanács tagjai sorából elnököt választ. Az elnök:
•
•

képviseli a társulást, illetve erre más személyt felhatalmazhat
a társulás jóváhagyott költségvetése alapján gyakorolja a kötelezettségvállalást a
tanács tagjainak egyidejű tájékoztatása mellett
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•
•
•
•

összehívja és vezeti a tanács ülését, gondoskodik arról, hogy a társulás tagjai
hozzájussanak a munkájukhoz, szükséges információhoz
felel a társulás törvényes működéséért, a tanács határozatainak végrehajtásáért
a tanács elé terjeszti az éves költségvetést, a működésről és gazdálkodásról szóló
beszámolót
a tanács üléseiről készített jegyzőkönyvet az ülés napjától számított 15 napon belül
megküldi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének

6. A Társulás alelnöke:
Az alelnök ellátja az elnök által átruházott feladatokat, illetve az elnök akadályoztatása
esetén képviselő a Társulást.
VII.
A társulás finanszírozása ,vagyona
1. A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a feladat folyamatos ellátása
során felmerült, szükséges és indokolt költségek forrásai az éves költségvetési törvényben
meghatározottak szerint ellátotti létszámra igényelhető alap normatíva, a társulási
feladatellátás okán járó kiegészítő normatíva, valamint a térítési díjak, továbbá lehetséges
pályázati források. A központi költségvetésből e célra igénybe vehető normatív támogatás
igénylésére és igénybevételére a gesztor önkormányzat jogosult a társulásokban résztvevő
önkormányzatok után.
2. A társult önkormányzatok évente állapítják meg a feladatellátás költségvetését és a
végrehajtás feltételeit. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 1. pontban
említett források, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a telephelyenként
felmerülő költségekhez ellátott arányosan hozzájárulnak. Az előbbieken túl felmerülő
előre nem tervezhető rendkívüli működési kiadásokról az önkormányzatok külön
megállapodást kötnek. A költségek viselése tekintetében a tárgyévi ellátottak száma az
irányadó.
3. Amennyiben az adott társult település vonatkozásában a normatív és kiegészítő
támogatások, valamint az egyéb bevételek meghaladják a kiadásokat, úgy a többlet
felhasználásról a gesztor és az érintett önkormányzat külön állapodik meg.
4. A Társulás működéséhez a Társulás tagjai az alábbi vagyontárgyakat adják át
használatra, térítésmentesen:
- Kemecse Város Önkormányzata: A Kemecse, Szent István út
43. szám alatt található Répásy Mihály Szociális Szolgáltató
Központ elnevezésű ingatlant a berendezéseivel együtt, a jelen
megállapodáshoz csatolt leltár szerint
- Vasmegyer Község Önkormányzata: A Vasmegyer, Kossuth
utca 104. szám alatt található Szociális Szolgáltató Központ
elnevezésű ingatlant berendezésével együtt, a jelen
megállapodáshoz csatolt leltár szerint
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5. A Társulás által fenntartott intézmények működtetése magában foglalja az állami
normatíva rendeltetésszerű felhasználását.
VIII.
Tájékoztatás, beszámolás, ellenőrzés
1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetés valós
teljesítését minden évben egy alkalommal számolják el. Az elszámolás határideje a
tárgyévet követő év május 31.
2. A Társulás által fenntartott intézmények vezetői kötelesek évente egy alkalommal a
társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek beszámolni a feladat és hatáskörök
gyakorlásáról, valamint az ellátott feladatokhoz kapcsolódó költségvetés végrehajtásáról.
3. A Társulás belső ellenőrzési feladatait a Társulás által megbízott belső ellenőr végzi a
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.( XI.26.) Korm. rendeletben és
egyéb jogszabályokban foglaltak alapján.
IX.
A társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, kilépés, kiválás
és a társulás megszüntetésének szabályai
1.

A Társuláshoz bármely települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat. A
csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni. Az új tag
felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén megvitatja. A tagfelvételi kérelemhez az Új
tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi határozatot,
valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a Társulási Megállapodásban leírt
követelményeket elfogadja.

2.

A Társulási Megállapodás módosítását, megszüntetését a társulás bármely tagja
kezdeményezheti. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a
kezdeményezés megküldésétől Számított hatvan napon belül döntenek. A Társulási
Megállapodást a Társulásban részt vett települések polgármesterei írják alá.

3.

A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a
társulás vagyonából a követelések ás kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A
Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az
ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári
jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a
közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A
közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják, a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát.

4.

A Társulásból való kilépés szabályaira a vonatkozó jogszabályi előírások az
irányadóak.
X.
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Záró rendelkezések
1.

A Társulási Megállapodás az érintett önkormányzatok Képviselő Testületének
jóváhagyását követően lép hatályba. Társulás határozatlan időre jön létre. A Társulás
működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között
tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést követően a tagok a
bírósághoz fordulhatnak.

2.

A tagok e Társulási Megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Bíróság valamint a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét.

3.

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései irányadók.

Kemecse Város Önkormányzata
Lipők Sándor polgármester

Vasmegyer Község Önkormányzata
Vass Imre polgármester

Beszterec Község Önkormányzata
Hegyes József polgármester

Tiszarád Község Önkormányzata
Lencsés Géza polgármester

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Balogh Tibor polgármester
Záradék:
Jelen társulási megállapodást, Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2012.
(XI.29.) határozatával fogadta el.
Jelen társulási megállapodást, Vasmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2012. (XI.30. határozatával fogadta el.
Jelen társulási megállapodást, Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2012.
(XII.04.) határozatával fogadta el.
Jelen társulási megállapodást, Tiszarád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2012.
(XII.03.) határozatával fogadta el.
Jelen társulási megállapodást, Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2012. (XI.29.) határozatával fogadta el.
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Napirend (5. tsp.):
Előterjesztés Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer
Települések Szociális Társulása 2014. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság az előterjesztést megvitatta és az abban foglaltaknak megfelelően 5 igen
szavazattal elfogadta és a képviselő testületnek is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
16/2015. (II.10.) határozat

A Beszterec-Kemecse-Nyírbogdány-Tiszarád-Vasmegyer Települések Szociális Társulása
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.07.) számú határozat módosításáról
A Képviselő-testület:
Javasolja a Társulási Tanácsnak a Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád és Vasmegyer
Települések Szociális Társulása 2014. évi költségvetés módosítás előterjesztés szerinti
elfogadását

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6. tsp.):
Előterjesztés Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer
Települések Szociális Társulása 2015. évi költségvetésének elfogadására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendet és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő
testületnek is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testülete
17/2015. (II.26.) határozat
A Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád és Vasmegyer Települések Szociális
Társulása 2015. évi költségvetésének elfogadásáról
A Képviselő-testület:

Javasolja a Társulási Tanácsnak a Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád és Vasmegyer
települések Szociális Társulása 2015. évi költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadását.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (7. tsp.):
Előterjesztés
Kemecsei
Orvosi
Ügyeleti
Megállapodásának módosítása
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Társulás

Társulási

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Támba Borbála Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő
testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
18/2015. (II.26.) határozata
Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
3. A Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint
módosítja:
b. A Társulási Megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.

A társulásban résztvevő önkormányzatok:

Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501. Kemecse,
Kossuth utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester), lakosságszáma:4988 fő
Beszterec Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4488. Beszterec,
Kossuth utca 42., képviseli: Hegyes József polgármester), lakosságszáma:1101 fő
Kék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4515. Kék, Kölcsey utca
9., képviseli: Poór Sándor polgármester), lakosságszáma:2012 fő
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4511.
Nyírbogdány, Kéki utca 11., képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgármester),
lakosságszáma:3012 fő
Sényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4533. Sényő, Kossuth
utca 22., képviseli: Pehely Zoltán polgármester) lakosságszáma:1428 fő
Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4503. Tiszarád
Kossuth utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester), lakosságszáma:612 fő
Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4502. Vasmegyer,
Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre polgármester), lakosságszáma:1759 fő

Nyírbogdány, 2015. február 26.
Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Módosító okirat
Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501. Kemecse, Kossuth
utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester), Beszterec Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (székhelye: 4488. Beszterec, Kossuth utca 42., képviseli: Hegyes József
polgármester), Kék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4515. Kék,
Kölcsey utca 9., képviseli: Poór Sándor polgármester), Nyírbogdány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4511. Nyírbogdány, Kéki utca 11.,
képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgármester), Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete (székhelye: 4533. Sényő, Kossuth utca 22., képviseli: Pehely Zoltán polgármester),
Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4503. Tiszarád Kossuth
utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester), Vasmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (székhelye: 4502. Vasmegyer, Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre
polgármester) által 2013. június 12-én megkötött, a Központi Orvosi Ügyelet ellátására
vonatkozó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
A Társulási Megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.

A társulásban résztvevő önkormányzatok:

Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501. Kemecse, Kossuth
utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester), lakosságszáma:4988 fő
Beszterec Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4488. Beszterec,
Kossuth utca 42., képviseli: Hegyes József polgármester), lakosságszáma:1101 fő
Kék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4515. Kék, Kölcsey utca 9.,
képviseli: Poór Sándor polgármester), lakosságszáma:2012 fő
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4511. Nyírbogdány,
Kéki utca 11., képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgármester), lakosságszáma:3012 fő
Sényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4533. Sényő, Kossuth utca
22., képviseli: Pehely Zoltán polgármester) lakosságszáma:1428 fő
Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4503. Tiszarád Kossuth
utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester), lakosságszáma:612 fő
Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4502. Vasmegyer,
Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre polgármester), lakosságszáma:1759 fő
A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tatalommal hatályban
maradnak.
Kemecse, 2015.

Lipők Sándor polgármester

Hegyes József polgármester

86

Balogh Tibor Zoltán polgármester

Lencsés Géza polgármester

Poór Sándor polgármester

Vass Imre polgármester

Pehely Zoltán polgármester
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
/Egységes szerkezetben/
Központi Orvosi Ügyelet ellátására
A társuló önkormányzatok Képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4) pontjában, valamint 87.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, megállapodnak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
a központi orvosi ügyelet ellátására jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást
(a továbbiakban: Társulás) hoznak létre abból a célból, hogy biztosítsák az érintett lakosság
számára a központi orvosi ügyelet megszervezését, magas szakmai színvonalon történő,
hatékony, folyamatos ellátását.
1. A Társulás elnevezése: Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás
2. A Társulás székhelye: 4501 Kemecse, Kossuth utca 11.
3. A Társulás telephelye: 4501 Kemecse, Szent István utca 38.
4. A Társulásban résztvevő önkormányzatok:
Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4501. Kemecse,
Kossuth utca 11., képviseli: Lipők Sándor polgármester), lakosságszáma:4988 fő
Beszterec Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4488. Beszterec,
Kossuth utca 42., képviseli: Hegyes József polgármester), lakosságszáma:1101 fő
Kék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4515. Kék, Kölcsey
utca 9., képviseli: Poór Sándor polgármester), lakosságszáma:2012 fő
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4511.
Nyírbogdány, Kéki utca 11., képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgármester),
lakosságszáma:3012 fő
Sényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4533. Sényő,
Kossuth utca 22., képviseli: Pehely Zoltán polgármester) lakosságszáma:1428 fő
Tiszarád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4503. Tiszarád
Kossuth utca 83., képviseli: Lencsés Géza polgármester), lakosságszáma:612 fő
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Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4502.
Vasmegyer, Kossuth utca 66., képviseli: Vass Imre polgármester),
lakosságszáma:1759 fő
5. A Társulás ellátási körzete: Kemecse, Beszterec, Kék, Nyírbogdány, Sényő,
Tiszarád, Vasmegyer települések közigazgatási területe.
6. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
a) A társulásban részvevő önkormányzatok központi háziorvosi ügyelet feladatait a
Társulási Tanács által foglalkoztatottak útján látja el. A központi háziorvosi
ügyelet munkanapokon 17.00 órától másnap 8.00 óráig, szombat (munkaszüneti
nap) 8.00 órától hétfő (másnap) 8.00 óráig terjedő időtartamban, beosztás szerint, a
jogszabályban engedélyezett munkaidő korlátok figyelembe vételével (2013. évi
LXXXIV. törvény 5.§ (5) bekezdés) biztosítja a feladatellátásban résztvevő
önkormányzatok folyamatos orvosi ügyeleti ellátását.
A társuló önkormányzatok tudomással bírnak arról, hogy a központi orvosi ügyelet
működésének feltétele közös diszpécserszolgálat működtetése az Országos
Mentőállomással és a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval.
Szakágazat:
Szakfeladat:

862100 – Általános járóbeteg ellátás
862102 – Háziorvosi ügyelet

b) A Társulási Tanács a társuló önkormányzatok területén területi ellátási
kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek háziorvosokkal a központi orvosi
ügyeletben való részvétel céljából a szerződéseket köt.
c) Az ügyeleti beosztást a háziorvosok végzik az általuk kijelölt orvos koordinálása
mellett.
d) A központi háziorvosi ügyeletben Kemecse Város Önkormányzata megfelelő
számú és szakképzettségű egészségügyi asszisztens foglalkoztatásáról
gondoskodik, továbbá biztosítja az ügyeleti gépkocsi folyamatos működését az
ügyelet céljára. Ennek keretében gondoskodik a jármű folyamatos üzemkész
állapotáról, karbantartásáról és a gépjármű vezető rendelkezésre állásáról.
e) Az ügyeleti szolgálat ellátáshoz szükséges gyógyszerek és egyéb szakmai anyagok
folyamatos biztosításáról Kemecse Város Önkormányzata a szakképzett
asszisztensek útján a mindenkori ügyeleti orvos koordinátor szakmai irányítása
mellett gondoskodik.
f) Kemecse Város Önkormányzata a központi háziorvosi ügyelet minimum
feltételeiről az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20) ESZCSM rendeletben foglalt
feltételeket biztosítja a központi háziorvosi ügyelet működéséhez.
g) A társuló önkormányzatoknak a központi háziorvosi ügyelet működtetéséhez
anyagi hozzájárulást nem kell fizetniük.
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h) Évente egyszer a tárgyévet követő április 30-ig a Társulás az előző évi háziorvosi
ügyeleti MEP finanszírozással elszámol a társuló önkormányzatok felé.
i) A háziorvosi ügyeleti működtetés pénzügyi gazdálkodási feladatait (orvosokkal,
asszisztensekkel, gépkocsivezetőkkel való elszámolás stb.) a Kemecsei Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, mint a Társulási Tanács munkaszervezete.

7. A Társulás jogállása:
A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik.
8. A Társulás időtartama: A Társulás 2013. július 1. napjától, határozatlan időre jön
létre.
9. A Társulás döntéshozó
szavazatarány:

szerve,

döntéshozó

szervének

tagjait

megillető

9.1) Társulási Tanács
A Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács
gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a társuló
önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott
önkormányzati feladat- és hatásköröket. A Tanács tagjai a társuló önkormányzatok
képviselőtestületei által delegált személyek.. A Társulási Tanács tagjának az
akadályoztatása, illetve távolléte esetére – a helyettesítés rendjét – a társuló
önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.
. A helyettesítéssel, képviseleti joggal meghatalmazott képviselő a képviselő-testület
határozatának bemutatását, átadását követően járhat el.
A Társulási Tanács ülései:
A Társulási Tanács alakuló és rendes ülést tart.
a) Alakuló ülés:
A Társulási Tanács alakuló ülését Kemecse Város Önkormányzatának Polgármestere
hívja össze és vezeti az elnök megválasztásáig. Az alakuló ülés napirendjére Kemecse
Város Önkormányzatának Polgármestere tesz javaslatot. Az alakuló ülés kötelező
napirendje: a tisztségviselők megválasztása, a társulás szervei, tagjainak
megválasztása.
b) Rendes ülés:
A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal ülésezik. A
Társulási Tanács ülését össze kell hívni a vonatkozó törvényben megjelölt esetekben.
A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása,
illetve távolléte esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Együttes akadályoztatásuk
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. A Társulási Tanács tagjait az
ülés helyének, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának megjelölését tartalmazó
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meghívóval kell összehívni. Amennyiben a napirendhez írásos anyag rendelkezésre
áll, azt a meghívóval együtt kell a tagok részére megküldeni.
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
ba) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
bb) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
bc) bármelyik tag – napirendet tartalmazó – indítványára,
bd)
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormánymegbízottjának kezdeményezésére.

Kormányhivatal

A Társulási Tanács nyílt és zárt ülést tarthat.
A döntéshozatal mechanizmusa:
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több, mint fele jelen
van.
A Társulási Tanács döntését határozati formában egyszerű többséggel hozza meg.
Minősített többség szükséges jelen megállapodásban meghatározott javaslatok
elfogadásához. Az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelenlévő tagok több,
mint felének igen szavazata szükséges a javaslat elfogadásához.
A Társulási Tanács minősített többségű szavazata szükséges:
a) a társulás elnökének, alelnökének megválasztásához,
b) a társulásból való kizáráshoz,
c) a társulás megszüntetéséhez,
d) a társult tagok hozzájárulása mértékének megállapításához,
e) pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
önerő meghatározásához.
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen
vagy a helyettesítés rendje szerinti képviselő útján lehet. Szavazni nyílt szavazással
lehet. A szavazás módja: igen, nem, tartózkodás.
A tanácskozás rögzítése:
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét, időpontját,
b) a megjelent tagok nevét,
c) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét,
d) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat,
e) az előterjesztéseket,
f) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
g) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
h) a döntéshozatalban résztvevők számát,
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i)
j)
k)
l)

a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát,
a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,
a szavazás számszerű eredményét,
a hozott döntéseket.

A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által kijelölt tag, mint hitelesítő írja alá.
A Társulási Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére.
9.2 A Társulás Elnöke:
a) A Társulási Tanács tagjai sorából a tagok minősített többségű igen
szavazatával Elnököt választ. Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely
tagja javaslatot tehet. A Társulást az Elnök képviseli. Távolléte,
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az Alelnök látja el.
b) A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás Elnöke,
akadályoztatása esetén az Alelnök gyakorolja. A pénzügyi ellenjegyzést a
Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportjának vezetője vagy
az általa meghatalmazott személy, a jogi ellenjegyzést Kemecse Város
Önkormányzatának Jegyzője gyakorolja.
9.3 A Társulás Alelnöke:
A Társulási Tanács tagjai sorából az Elnök helyettesítésére, munkájának
segítésére a tagok minősített többségű igen szavazatával Alelnököt választ. Az
Alelnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
10. A Társulási Tanács tagjának jogai és kötelességei:
10.1) A Társulási Tanács tagjának jogai:
a) részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásában, a Társulás szervezetének kialakításában,
b) választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire,
c) teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit,
d) igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra a Társulás
megállapodást kötött,
e) javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben,
f) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás
tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás
tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ
adni,
g) a jogszabályban meghatározottak figyelembevételével betekinthet a Társulás
dokumentumaiba, irataiba,
h) joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményét
írásban jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
10.2 A Társulási Tanács tagjainak kötelességei:
a) a társulási megállapodásban foglaltak betartása,
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b) részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és
feladatok közös megvalósításában,
c) a Társulás határozatainak végrehajtása,
d) a Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és
információszolgáltatás.

11.

A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
irányadó eljárás:
Amennyiben a társuló önkormányzat fizetési kötelezettségét a megadott határidőig
nem teljesíti, úgy a Társulás Elnöke az elmulasztott határidőtől számított 15 napon
belül írásban felszólítja a fizetési kötelezettség teljesítésére. A fizetési kötelezettség
nem teljesítése esetén a Társulás követelését bírósági úton érvényesíti.

12. A Társulás működéséhez szükséges vagyon:
Kemecse Város Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába adja a
kemecsei 1029. hrsz-ú,a valóságban Kemecse, Szent István utca 32. szám alatti
ingatlanát.
Kemecse Város Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába adja jelen
megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt ingóságokat.
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, ameddig annak tagja
Kemecse Város Önkormányzata.
A Társulás működése során keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. A Társulás
megszűnése esetén a Társulás vagyona és annak szaporulatai a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselőtestületei minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában
felelnek.
13. A munkáltatói jogok gyakorlása:
A Társulás által alkalmazott munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a Társulási
Tanács gyakorolja.
14. Tájékoztatás, beszámolás:
A társuló települések önkormányzatainak képviselő-testületei a feladatellátásról a
Társulás Elnökétől tájékoztatást kérhetnek. Az Elnök a tájékoztatást írásban
köteles megküldeni a társuló település polgármesterének.
A társuló önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – legkésőbb a
zárszámadással egyidejűleg- beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
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15. A Társulás ellenőrzésének rendje:
a. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti
jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali
eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.
b. A Társulás fenntartásának pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Kemecsei
Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az éves ellenőrzés alapján a belső
ellenőr, illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatósága vizsgálja.
c. Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt
legalább 15 nappal írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a
Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékozatni kell.
16. A Társuláshoz történő csatlakozás, a Társulásból való kiválás, a társulási
megállapodás felmondása, a Társulás megszűnése, kizárás:
16.1. A Társuláshoz csatlakozhat az alapító tagokon kívül más önkormányzat
képviselő-testülete is, ha minősített többséggel hozott döntésével
elhatározza a csatlakozást és nyilatkozik arról, hogy a megállapodásban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Társuláshoz való
csatlakozásról legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni a csatlakozni szándékozó önkormányzatnak. A csatlakozni kívánó
önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát,
vagy nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácsnak meg kell
küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a képviselőtestületek minősített többséggel döntenek. A csatlakozás elfogadásáról a
képviselő-testületek a csatlakozási szándéknyilatkozat megküldésétől
számított 60 napon belül döntenek. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év
bármely napjával lehet.
16.2. A Társulásból kiválni az adott naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról
szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat
képviselő-testülete legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és azt a
Társulási Tanáccsal írásban közölni.
16.3. A Társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a Társulás bármely
tagja kezdeményezi. A kizárás kezdeményezhető, amennyiben a Társulás
zavartalan működéshez szükséges döntési kötelezettségének a tag
határidőben nem tesz eleget.
A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból történő
kizárásról.
16.4. A Társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy
törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha a Társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák,
c) a törvény erejénél fogva,

93
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
16.5. A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a
Társulás vagyonát természetben a Társulás azon tagjának kell visszaadni,
amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a 11. pontban
leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

17. Záró rendelkezések
17.1. A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek
összehangolására, a kölcsönös tájékoztatásra törekszenek.
17.2.

A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
tárgyalás útján 30 napon belül kell rendezni.

17.3.

A Társulás működés során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási
és munkaügyi bíróság dönt.

17.4.

Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell
küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak, mely
szerv arra törvényességi felhívást tehet.

17.5.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

17.6.

A társulási megállapodásban érintett önkormányzatok kinyilatkozzák,
hogy nem állnak adósságrendezési eljárás alatt.

17.7.

Jelen megállapodás jogalapja:
Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2013.(VI.05.) számú határozata
Beszterec
Község
Önkormányzata
24/2013.(V.30.)számú határozata,

Képviselő-testületének

Kék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2013.(VI.04.)számú határozata
Nyírbogdány
Község
Önkormányzata
24/2013.(VI.05.) számú határozata,

Képviselő-testületének

Sényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2013.(VI.11.) számú határozata,
Tiszarád
Község
Önkormányzata
42/2013.(V.28.) számú határozata,

Képviselő-testületének
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Vasmegyer
Község
Önkormányzata
34/2013.(VI.07.) számú határozata.

Képviselő-testületének

17.8.

Jelen Megállapodás mellékletét képezi a társuló önkormányzatok
képviselő-testületeinek e megállapodás aláírására felhatalmazó, illetve
jóváhagyásáról szóló határozata.

17.9.

Jelen Társulási Megállapodás Sényő Község vonatkozásában 2014.
január 1. napján lép hatályba.

Jelen társulási megállapodást a társuló önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek,
mint az önkormányzati akarattal egyezőt, saját kezűleg aláírták.
Kemecse, 2015. .

Lipők Sándor polgármester

Hegyes József polgármester

Balogh Tibor Zoltán polgármester

Lencsés Géza polgármester

Poór Sándor polgármester

Vass Imre polgármester

Pehely Zoltán polgármester

Napirend (8. tsp.):
Előterjesztés Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási 2014. évi
költségvetésének módosítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

95
Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
19/2015. (II.26.) határozata
A Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról

A Képviselő-testület:
Javasolja a Társulási Tanácsnak a Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi
költségvetésének előterjesztés szerinti módosítását.

Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (9. tsp.):
Előterjesztés Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulás 2015. évi
költségvetésének elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testülete
20/2015. (II.10.) határozata
A Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
A Képviselő-testület
Javasolja a Társulási Tanácsnak a Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás 2015. évi
költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadását.
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Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (10. tsp.):
Előterjesztés Zsíros Tibor kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság Zsiros Tibor kérelmét melyben az önkormányzat tulajdonában
álló 596 hrsz-ú terület bérlését kérte , 30000.-ft bérleti díj ellenében 5 igen szavazattal
egyhangúan támogatta és a képviselő testületnek is így javasolja elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
21/2015. (II. 27) határozata
Zsíros Tibor kérelméről
A Képviselő-Testület!
1./ Zsíros Tibor 4511. Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 10. szám alatti lakos
kérelmének helyt ad.
2./ Kérelmező részére az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Nyírbogdány,
belterület 596 hrsz-ú, rét művelési ágú, 1 ha 8611 m2 területű ingatlant határozatlan
időtartamra, mezőgazdasági hasznosítás céljából bérbe.
3./ A 2./ pontban megjelölt ingatlan bérleti díját 30000.-ft /ha/év összegben határozza meg.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a terület hasznosításával kapcsolatos
bérleti szerződés aláírására.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

Napirend (11. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány, Kéki u. 26. szám alatti (697 hrsz-ú) ingatlan
megvásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Polgármester Úr tájékoztatatta a bizottságot, hogy az örökösökkel folytatott tárgyaláson 1,8
Mo forint vételárat ajánlottak föl, melyért eladnák a szóban forgó ingatlant. A bizottság az
ajánlatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
22/2015. (II. 27) határozata
Nyírbogdány, Kéki u. 26. szám alatti (697 hrsz-ú) ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-Testület!
1./ Nyírbogdány, Kéki u. 26. szám alatti 697. hrsz-ú kivett lakóház udvar, gazdasági épület
művelési ágú, 7026 m2. ingatlan megvásárlását határozta el, községi piactér létesítése
céljából.
2./ A fenti számú ingatlan megvásárlására. 1.800.000-ft-ot 2015. évi költségvetéséből biztosít.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert az adásvételi szerződés és a
földhivatalnál lefolytatandó eljárása lebonyolítására és a vételár kifizetésére illetve az
adásvétellel kapcsolatosan felmerülő költségek megfizetésére.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (12. tsp.):
Előterjesztés önkormányzati tüzifa értékesítéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta.
Felkéri a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A településgazdálkodása során
keletkezett önkormányzat által letermelt tűzifa a GESZ telepén van elhelyezve. A lakosság
részére 2400.- Ft vételár kifizetésével támogatja az értékesítést, melyet 5 igen szavazattal
egyhangú elfogadott és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
23/2015. (II. 27) határozata
önkormányzati tüzifa értékesítéséről

A Képviselő-Testület!
1./ Az önkormányzat által községgazdálkodási feladati során keletkezett faanyag tüzifa célú
értékesítését határozta el 2.400.-ft/q összegben.
2./ A tüzifa vétel lehetőségét a helyben szokásos módon meg kell hirdetni, a vevők részére a
fa feldarabolva kiszállításra kerül.
3./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert tüzifa eladásával kapcsolatos
valamennyi intézkedés megtételére.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (13. tsp.):
Előterjesztés ügysegédi feladatok ellátására megállapodás kötése
Előadó: Molnárné Ferkó Rita Kemecse Járási Hivatal vezetője
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a Járási hivatal vezetőjét, valamint a bizottság elnökeit és tagjait. Átadta a szót
Molnárné Ferkó Rita járási hivatal vezetőjének, hogy tájékoztassa a megjelenteket, a szociális
támogatás ügyében bekövetkező változásokról.
Molnárné Ferkó Rita Járási Hivatal vezető:
Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az önkormányzatokon
keresztül nyújtandó szociális ellátások 2015. évben jelentős mértékben átalakulnak. A
jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást
helyettesítő támogatása, rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe kerül át.
Ennek megfelelően a járási hivatalokban, valamint a polgármesteri hivatalokban kívánnak
kialakítani ún. ügysegédet. Az ügysegéd a megállapodásban foglaltaknak megfelelően
településenként lenne beosztva a polgármesteri hivatal(ok)ban előre megbeszélt napon és
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időben. Az is előfordulhat, hogy egy napon az ügysegéd délelőtt Nyírbogdányban, délután
már más településen lenne.
Az ügysegéd a hivatalokban csak tájékoztatást ad az ügyfeleknek, kérelmeket nem vehet át.
A járási hivatalok által nyújtandó ellátások csak folyószámlán és postai úton lesz kifizethető,
házipénztári kifizetésre nem lesz lehetőség.
Lisovszki Tamás képviselő:
Az ügyfelek a problémákkal az ügysegédhez, vagy a járási hivatalokhoz fordulhatnak?
Molnárné Ferkó Rita hivatalvezető:
A polgármesteri hivatalokban csak tájékoztatást adhat az ügysegéd, ügyintézésre nincs
lehetőség. Az átalakítása ennek a feladatnak időigényes. Természetesen személyesen is van
lehetőség a tájékoztatásra, de telefonon is álnak rendelkezésükre a szociális ügyintézők a
járási hivatalokban. Jelen pillanatban a járási hivatal nem a régi helyén van, hanem a
Kemecse, Móricz Zs. u.22. szám alatt várja az ügyfeleket. Előre láthatólag ez év május végére
készül el az új járási hivatal épülete, amelyben megújult környezetben, új körülmények között
végezheti ügyeit a hivatal.
Lisovszki Tamás képviselő:
Március 1-től fog működni a településen az ügysegéd?
Molnárné Ferkó Rita hivatalvezető:
A megállapodás függvénye, hogy mikortól lesz ügysegéd a településen.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
24/2015. (II. 26) határozata
ügysegédi feladat ellátás megállapodása

A Képviselő-Testület!
1./ A képviselő-testület ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötését
határozta el.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a megállapodás
aláírására.
Balogh Tibor Zoltán
polgármester
Napirend (13. tsp.):
Egyebek

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gyártelei ravatalozó működési engedélye
megérkezett, de még nem emelkedett jogerőre. A lélekharang is megérkezett, a székek
felújítását a vállalkozó felajánlásával újraragasztják és kijavítják a rajta lévő javításokat.
A Gyártelepi temető előtti részt, amelyet a E-On kiritkított, szeretné a közmunkaprogramban
kidücskőztetni és szépen lesimíttatni. Ehhez megvannak az alaphoz elegendő kavicsok, csak
mart aszfalttal kellesz leborítani a területet. Elfogadása folyamatban van.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. február 28-án a közmunkaprogramnak egy
része megszűnik. További képzésről nincs tudomása. A Járási Munkaügyi központ
vezetőjének tájékoztatása alapján kb. 3200 főnek szűnik meg 28-val a munkája. Tudomása
van arról, hogy a Vízügynél indul képzés, de oda 6-8 főt tudnak foglalkoztatni. A Közútnál kb
5 ember elhelyezésére van lehetőség.
Jelen pillanatban még 17 fő van foglalkoztatva, nekik március 31-val jár le a szerződésük.
Ebből a 17 főből 2 fő motorfűrész-kezelő képzésben vesz részt. Előre láthatólag a következő
közmunkaprogram augusztusban fog elkezdődni.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ezek az emberek milyen végzettséget kapnak, ha elvégzik a képzést?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Parkgondozói és ápolói OKJ bizonyítványt.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Akik ilyen képzésekben kívánnak részt venni, saját maguknak kell jelentkezni a polgármesteri
hivatalban?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Azok jelentkezhetnek ilyen képzésekre, akiknek 2 éven belül részt vett(ek) valamilyen
képzésben. Csak azok támogathatóak.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ezek a személyek milyen összegben kapnak fizetést?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Közfoglalkoztatási bérben részesülnek.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ezek a személyek közcélúak, vagy közfoglalkoztatásban vesznek részt?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Közfoglalkoztatásban vesznek részt.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ezek a személyek utána milyen ellátásra lesznek jogosultak?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ha lejár a szerződésük, akkor be kell menniük a Munkaügyi központba, és ott jelentkezniük
kell. Ezt követően a központ megállapítja, hogy álláskeresési támogatásra jogosultak-e. Akkor
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jogosultak, ha 365 bedolgozott napjuk megvan. Erről kapnak egy Hatósági Bizonyítványt,
melyet a polgármesteri hivatalokban kell nekik bemutatniuk. Ha jogosultak, akkor a
foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) meg kell részükre szüntetni. Ha nem jogosult,
akkor is kapnak hatósági bizonyítványt, melyen fel van tüntetve a regisztrált napok száma,
valamint, hogy álláskeresési ellátásra nem jogosult.
Tájékoztatja a képviselő-testületet a nőnapi ünnepség lebonyolításáról.
Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy Nyírbogdány településen a Kossuth utca és Fő utca
kereszteződésében van egy útelágazás, amelyet le kellene zárni, mert illegálisan helyeznek el
ott különféle hulladékot, valamint a Gyártelepen a Lónyai- főcsatorna mellett és a Kéklő
vasúti őrház közötti útszakaszt is le kellene zárni, mert itt is illegális hulladékot helyeznek el
ismeretlenek.
Nyírbogdány belterületén élő ingatlan tulajdonosának felszólítása az ingatlan rendbetartására.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ipari park területén a befektető részére a banki
garancia megérkezett. Erről telefonon kapott tájékoztatást a befektetőtől. Az Önkormányzat
előleg fizetését kéri a vállalkozótól.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Helyi adók kiszabása a gazdálkodókra.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Össze kell hívni a gazdákat. Az Agrár Kamarában sok mindenki benne van.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Építményadót és Kommunális adót lehetne kivetni a gazdákra.
Terdik Tibor:
Meg kell gondolni, hogy a gazdákra vessenek-e ki külön adót.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Ezt a dolgot mérlegelni kell, lehet, hogy nem szabad a gazdákra ilyen terhet ráróni. Az
iparűzési adóban a gazdák megfizetik egyaránt ezt a terhet.
Terdik Tibor:
Külön a lakosságot a különadóval nem lehet súlytani.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nyírbogdány településen lévő önkormányzat
tulajdonában lévő temetőket, ki lehetne adni bérbe vállalkozóknak. Így a településen csak egy
temetkezési vállalkozó végezhetné a temetkezést.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) R e n d e l e t : 3 - 4
c.) H a t á r o z a t a i : 14 - 24

Tárgysorozat
1./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.05.) rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés Nyírbogdány község Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Előterjesztés szociális rendelet megalkotására
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(írásbeli előterjesztés alapján)
4 ./ Előterjesztés Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer Települések
Szociális Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer Települések
Szociális Társulása 2014. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
6./ Előterjesztés Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer Települések
Szociális Társulása 2015. évi költségvetésének elfogadására.
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
7./ Előterjesztés Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
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8./ Előterjesztés Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási 2014. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
9./ Előterjesztés Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás Társulás 2015. évi költségvetésének
elfogadására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
10./ Előterjesztés Zsíros Tibor kérelméről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
11./ Előterjesztés Nyírbogdány, Kéki u. 26. szám alatti (697 hrsz-ú) ingatlan megvásárlására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
12./Előterjesztés önkormányzati tüzifa értékesítéséről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
13./ Előterjesztés

14./ Egyebek

Nyírbogdány, 2015. március 11.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

