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Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
Telefon: (42) 720-102

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ rendelete: 11.
d./ határozatai: 97-99.

Száma: 106-17/2015.

TÁRGYSOROZAT

1.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendelet alkotása.
Előadó: Csegei László polgármester
2.) Szabolcs Község településrendezési tervei módosításához környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése.
Előadó: Csegei László polgármester
3.) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása.
Előadó: Csegei László polgármester
4.) Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadása.
Előadó: Csegei László polgármester

Szabolcs, 2015. október 29.

Csegei László
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október
29-én 1300 órai kezdettel Szabolcs, Petőfi út 6. szám alatt, Szabolcs
Község Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak:

Csegei László polgármester
Szloboda László alpolgármester
Borbély Attila Béla képviselő
Gál Zoltán képviselő
Lakatos Mihály képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke
Dr. Kóder László jegyző
Kiss Tímea pénzügyi irodavezető
Suller Zoltán városfejlesztési és műszaki irodavezető
Stompné Bódor Mónika hatósági irodavezető
Mozga Csabáné jegyzőkönyvvezető

Csegei László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a jelenlévőket.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 5 fő képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van.
Csegei László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok
tárgyalását fogadta el:
1.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendelet alkotása.
Előadó: Csegei László polgármester
2.) Szabolcs Község településrendezési tervei módosításához környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése.
Előadó: Csegei László polgármester
3.) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása.
Előadó: Csegei László polgármester
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4.) Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadása.
Előadó: Csegei László polgármester

1. napirendi pont: A szociális célú tűzifa vásárlásához
támogatásról rendelet alkotása.
Előadó: Csegei László polgármester

kapcsolódó

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2015. (X.29.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása jogcím alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatást biztosított Szabolcs Község Önkormányzata számára.
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2. § E rendelet célja, hogy Szabolcs községben élők részére támogatást nyújtson
szociális rászorultság alapján, meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás
ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés és az odaítélés menetét.
3. § (1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Szabolcs községben bejelentett állandó lakóhelyén
életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek
megfelel.
(2) A jelen rendeletben használt jövedelem, család, vagyon, egyedül élő és
háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.
4. § Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek
egyidejű fennállása esetén az a kérelmező:
a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó e rendelet 1.
melléklete szerinti kérelmét a Rakamazi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz vagy a Szabolcsi Kirendeltséghez benyújtotta,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi nettó
jövedelme a 60.000.- Ft-ot, egyszemélyes háztartás (egyedül élő)
esetén a havi nettó jövedelem a 90.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
c) aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. § Az elbírálás során előnyt élvez az a szociálisan rászorult személy, aki
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra
jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családban él.
6. § (1) A támogatási kérelmeket 2015. november 15. napjáig lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2015. november 30. napjáig dönt.
(3) A döntést követő 5 munkanapon belül a Képviselő-testület a
polgármesteren keresztül gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.

388

7. § A támogatás mértéke 0,5 m3 tűzifánál kevesebb nem lehet, továbbá egy
háztartás számára maximálisan 5 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra.
8. § A támogatási kérelem elutasítandó, ha a központi költségvetésből Szabolcs
Község Önkormányzatának nyújtott pénzügyi fedezet már nem ad
lehetőséget a kérelem teljesítésére.
9. § (1) A tűzifában részesülő jogosult a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, csak saját használatra használhatja fel.
(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát
értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult
igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében
14.000.- Ft + ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének
visszafizetésére Szabolcs Község Önkormányzata részére.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. március 31.
napján hatályát veszti.
Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző
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1. melléklet a 11/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLŰ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRE

Név: ___________________________________Leánykori név: _______________________
Születési hely: ___________________________ Születési idő: ________________________
Anyja neve: _____________________________ TAJ szám: ________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________________
kérem, hogy részemre szociális tűzifát állapítson meg.
A kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni, hogy
a) aktív korúak ellátásában részesülök
b) időskorúak járadékában részesülök
c) települési támogatásban részesülök*(Ügyintéző tölti ki)
Határozat száma
Határozathozatal dátuma

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*(Ügyintéző tölti ki)
Határozat száma

Megállapítás kezdete

d) egyedül élek és jövedelmem nem haladja meg a 90.000.-Ft-ot
e) nem egyedül élek és az egy főre eső jövedelmünk nem haladja meg a 60.000.-Ft-ot
(A megfelelő betűjel bekarikázandó.)
Kérelmemet az alábbiakkal indokolom:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
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A kérelmező családjában lakó közeli hozzátartozók adatai:
Név (születési név is)
Rokoni kapcsolat a
Születési hely, idő TAJ szám
kérelmezővel

Anyja neve

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Jövedelmi adatok
A jövedelem típusai
1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó

2.

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

3.

Alkalmi munkavégzésből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelmek

Kérelmező
jövedelme

A családban lakó hozzátartozók jövedelme

8. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ….................................................. Ft/hó
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:
rendelkezem
nem rendelkezem
(Megfelelő rész aláhúzandó!)
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek
életvitelszerűen Szabolcs községben bejelentett állandó lakóhelyemen élek
Kérelmemhez csatolok minden olyan iratot, amely bizonyítja kérelmemben foglaltakat pl: igazolások stb., illetve
a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem típusának megfelelő előző havi nettó jövedelmet igazoló iratot
vagy annak másolatát.

Kérelmem kedvező elbírálása esetén az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Szabolcs, 20________________
____________________________
kérelmező

2. melléklet a 11/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
Alulírott …........................................................................................................... (szül.hely, idő:
….................................................................................................................................................)
4467 Szabolcs, …....................................................... szám alatti lakos, aláírásommal elismerem, hogy a mai
napon …......................................... ügyiratszámú határozattal megállapított …................... m3 szociális tűzifát
átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a kapott szociális tűzifát nem értékesíthetem.

Szabolcs, 20....................................

…........................................
átadó

…......................................
átvevő
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2. napirendi pont: Szabolcs Község településrendezési tervei módosításához
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Csegei László polgármester:
Az előterjesztésből egy mondatot emelnék ki, hogy a HÉSZ módosítása nem
tartozik a környezeti vizsgálatra kötelezettek körébe. Előzetes egyeztetések
zajlottak. A határozat-tervezet is ennek megfelelően lett megfogalmazva.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
határozat-tervezet elfogadását.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
97/2015. (X.29.)
határozata

Szabolcs Község településrendezési tervei módosításához környezeti
vizsgálat szükségességének eldöntéséről
A Képviselő-testület
1.) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti környezeti
hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett –
érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után, a
Képviselő-testület a Korm. rendelet 3. és 4. §-ának felhatalmazása alapján az
alábbi határozatot hozza:
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának várható
környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a Korm. rendelet szerinti
környezeti vizsgálat lefolytatását.
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2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozat közzétételéről a helyben szokásos
módon gondoskodjon.
A határozatról értesül:
1.) Bohus Ildikó mb főépítész
2.) Dályai Józsefné település tervező
3.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
4.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Iroda

Csegei László polgármester:
Ezzel összefüggő egy kérés megválaszolása. A Táncsics út 10. szám alatti lakos
az önkormányzat állattartási rendeletének módosítását kezdeményezte, mert a
Táncsics út 10. szám alatt lovakat szeretne tartani turisztikai és lovassport
céljából. Engedéllyel rendelkezik ennek a szolgáltatásnak a végzésére, viszont a
megvalósításhoz 10 ló tartására alkalmas istálló építésére szeretne pályázni.
Mivel ez a telek külterülettel határos, így a keletkező szerves trágya elszállítása
is a környéken élők zavarása nélkül megoldható, belterületi utak igénybe vétele
nélkül.
Suller Zoltán városfejlesztési és műszaki irodavezető:
A HÉSZ azt mondja, hogy 600 m2 alatt itt sem engedi az állattartást, 600-800 m2
között a baromfitartást engedélyezi, 800 m2 fölött sertéstartást enged. Ló
tartásáról nem szól a HÉSZ. Az állattartásra szolgáló épületek, helyiségek
építési telken történő elhelyezése a HÉSZ-ben meghatározott és a vonatkozó
egyéb jogszabályi és szakhatósági előírások figyelembevételével engedélyezhető.
A kérdéses ingatlan falusias lakóövezetben helyezkedik el, a telek területe kb.
2100 m2. A helyi építési szabályzat általános előírásai tartalmaznak előírásokat a
falusias lakóövezetben elhelyezhető állattartó épületekre vonatkozóan. 600 m2
telekterület alatt nem engedélyezi az állattartást, 600-800 m2 telekterületig csak
baromfi, 800 m2 terület felett sertés tartását is engedélyezi. Az ügyben illetékes
építési hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője.
Csegei László polgármester:
Sertésből mennyit enged tartani?
Suller Zoltán városfejlesztési és műszaki irodavezető:
A HÉSZ nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, csak annyit, hogy 800 m2
telekterület felett engedélyezi a sertés tartását is. Ezen esetben az ügyben
illetékes építésügyi hatóságnak kell érdemben döntenie, figyelembe véve a
HÉSZ és egyéb jogszabályi, szakhatósági előírásokat, hogy a nagyállat (ló)
tartására szolgáló épület elhelyezése engedélyezhető-e vagy sem.
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Csegei László polgármester:
Ekkora területen, ha sertést enged létszámkorlátozás nélkül, akkor lehet, hogy
lovat is enged.
Suller Zoltán városfejlesztési és műszaki irodavezető:
Ez a rendelet, ez a HÉSZ már elég régi. Ilyen szemmel nem volt átvizsgálva.
Csegei László polgármester:
A HÉSZ nem tiltja.
Suller Zoltán városfejlesztési és műszaki irodavezető:
Az építésügyi hatóság hatásköre engedélyezni, vagy megtiltani a ló állattartására
szolgáló épület létesítésére irányuló építési munkálatok elvégzését, figyelembe
véve a HÉSZ, a szakhatóságok és egyéb törvényi előírásoknak való megfelelést.
Erre az eljárásra természetesen konkrét kérelem benyújtását követően van
lehetőség. Az ügyfél a helyi állattartási rendelet módosításával kapcsolatban
kereste meg a testületet, nem tudván, hogy a helyi rendelet a magasabb szintű
jogszabályokkal való harmonizálása érdekében hatályon kívül lett helyezve.
Csegei László polgármester:
Bízzuk a hatóságokra. Legfeljebb jogorvoslathoz lehet folyamodni, mert a
HÉSZ-ben tiltás nincs.

3. napirendi pont: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Csegei László polgármester:
Törvényi változások következtében szükséges jelen téma megbeszélése. A
vonatkozó jogszabályi előírásokat szerint 2016. január 1. napjától a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltat keretében
működtethető. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye
szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi
településen. Nem lehet tehát megbontani a közös hivatal egységét. Nálunk ez
eddig is így működött, ahogy 2016. január 1-től előírják.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
határozat-tervezet elfogadását.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2015. (X.29.)
határozata
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
A Képviselő-testület
1.) Szabolcs Község Önkormányzatának a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokra vonatkozó feladat-ellátási kötelezettségét, az ellátás
módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta.
2.) Megállapítja, hogy Rakamaz város és Szabolcs község közigazgatási
területén a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait jelenleg a
Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek”
Szociális Gondozási Központ (továbbiakban: Gondozási Központ) látja el.
3.) Dönt arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 136. § (8) bekezdésében meghatározott család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatait 2016. január 1. napjától továbbra is a
Gondozási Központ útján biztosítja.
4.) Felkéri a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás elnökét, hogy 2015.
november 30-ig kérelmezze a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
módosítását.
5.) Felkéri az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Intézményvezetőjét, hogy a módosításból adódó működést érintő dokumentumok
módosításának tervezeteit a jogszabályoknak megfelelően készítse el a
döntéshozó felé.
Felelős: Csegei László polgármester, illetve
5.) pont esetén Losonczki Béláné intézményvezető
Határidő: folyamatos, illetve 2015. november 30.
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A határozatról értesül:
1.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa
2.) „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ Intézményvezetője
4. napirendi pont: Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának
elfogadása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Csegei László polgármester:
A határozat-tervezet mellékletét képezi az SZMSZ, amit a Képviselő-testületnek
kell elfogadnia.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
határozat-tervezet elfogadását. Nagyon örülünk, hogy létrejött ez az Értéktár
Bizottság, sok sikert kívánunk a működésükhöz.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
99/2015. (X.29.)
határozata
Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának elfogadása
A Képviselő-testület
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a Települési Értéktár Bizottság
Működési Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Települési Értéktár Bizottság 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
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99/2015. (X.29.) határozat 1. melléklete
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Települési Értéktár
Bizottság (továbbiakban: TÉB) Működési Szabályzatát (továbbiakban: MSZ) a következők szerint
állapítja meg:
I.
Általános rendelkezések
1.

A bizottság hivatalos megnevezése: Települési Értéktár Bizottság

2.

A bizottság székhelye:

4467 Szabolcs, Petőfi út 6.

3.

A bizottság létszáma:

5 fő

4.

A bizottság tagjainak névsorát az MSZ 1. függeléke tartalmazza
II.
A bizottság feladat-és hatásköre

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.) Korm. rendelet és e szabályzat tartalmazza.
III.
A bizottság feladata
1.

A helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi
Értékek Gyűjteményének összeállítása.

2.

A települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való
gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap
útján).

3.

Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre javaslattétel.
IV.
A bizottság működése

1.

A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Szabolcs Község Önkormányzata
biztosítja.

2.

A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja, minden negyedév utolsó
hetében meghívó szerint.

3.

A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről
Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének.
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V.
1.

A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az
előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az
ülést megelőző 3. napon elektronikus vagy postai úton megkaphassák. Indokolt esetben a
bizottság telefonon is összehívható.

2.

A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a község lakosságát az
önkormányzat hirdetőtábláján (Szabolcs, Petőfi út 6.) keresztül tájékoztatja.

3.

A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend
kivételes esetben szóban is előterjeszthető.

4.

A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja
helyettesíti.
VI.

1.

A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a
jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg.

2.

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre,
melyet a bizottság fogad el.

3.

A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.

4.

A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
VII.

1.

A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól.

2.

A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.

3.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
VIII.

1.

A bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozat formájában hozza.

2.

A határozatokat külön-külön, naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉB betűjelzést.
(…/2015. (III.17.) TÉB határozat)
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IX.
1. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét és időpontját,
- a jelenlévők nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a tanácskozás lényegét,
- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását,
véleményét,
- a szavazás számszerű eredményét és
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
- a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
- az írásban benyújtott kiegészítés,
- a jelenléti ív.
X.
A javaslattétel és döntés szabályai
1. Helyi értékké nyilvánításra Szabolcs község polgármesteréhez (Szabolcs, Petőfi út 6.) címezve,
írásban bárki javaslatot tehet, aki a TÉB-hez továbbítja a dokumentumot döntéshozatalra.
2. A javaslattétel tartalmára és formájára e szabályzat 1. melléklete az irányadó.
3. A beérkezett javaslatot a TÉB vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja
fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a
bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a
javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten kezdeményezze.
4. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a TÉB dönt, melyről a
javaslattevőt írásban értesíti a döntést követő 15 napon belül.
XI.
Nyilvántartás és közzététel
1. A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 1. mellékletének II. pontjában írt
tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni. A
nyilvántartás vezetéséért a TÉB elnöke a felelős.

400

2. A települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8
napon belül – Szabolcs Község Önkormányzat honlapján (www.szabolcs.hu) kell közzétenni.
XII.
A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában a legjobb tudásuk, szakértelmük alapján
aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek
megtérítésére jogosultak.
XIII.
Záró rendelkezések
Ez a szabályzat 2015. október 29. napján lép hatályba.
Szabolcs, 2015. október …..

…………………………….
Települési Értéktár Bizottság
elnöke
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1. melléklet a Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatához

ÉRTÉKFELVÉTELI LAP
A Szabolcsi Települési Értéktárba
Készítette:
......................................................................................................................................... (név)
.................................................................................................................................... (aláírás)
..................................................................................................................... (település, dátum)
(P. H.)
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár- és élelmiszergazdaság

□ egészség és életmód

□ épített környezet

□ ipari és műszaki megoldások

□ kulturális örökség

□ sport

□ természeti környezet

□ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
□ települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság
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5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és
ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat
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1.

függelék a Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatához

Települési Értéktár Bizottság tagjainak névsora

Elnök:

Szloboda László (4467 Szabolcs, Szabolcsvezér út 8/A.)

Tagok:

Hubai Sándor (4467 Szabolcs, Petőfi út 3.)
Kovács Béla (4467 Szabolcs, Rákóczi út 9.)
Nagy Mónika (4467 Szabolcs, Szabadság út 26/A.)
Szolnoki Zsuzsanna (4467 Szabolcs, Kossuth út 26.)
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Ezt követően Csegei László polgármester az ülést 13.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

