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

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ rendelete: 12-15.
d./ határozatai: 102-118.

Száma: 106-18/2015.

TÁRGYSOROZAT

1.) A Szabolcs község vagyonhasznosításának, használatának és forgalmának
rendjéről szóló 6/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
2.) A helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(X.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
3.) Élelmezési nyersanyagköltség összegének és a közétkeztetés biztosítására
vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Csegei László polgármester
4.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások helyi
szabályairól, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet alkotása.
Előadó: Csegei László polgármester
5.) Javaslattétel értékek felvételére a Települési Értéktárba.
Előadó: Csegei László polgármester
6.) Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői álláshely
betöltésére kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Csegei László polgármester
7.) Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosításának jóváhagyása.
Előadó: Csegei László polgármester
8.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Csegei László polgármester
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9.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
10.) Szabolcs, Tiszafolyó út 3. szám alatti ingatlan óvodává történő átalakítására
vonatkozó építési engedélyes terv elkészítése.
Előadó: Csegei László polgármester
11.) Gépi földmunka végzésének tudomásul vétele.
Előadó: Csegei László polgármester
12.) Mudrány Kúria utcafronti kerítése festési munkálatai elvégzésének
tudomásul vétele.
Előadó: Csegei László polgármester
13.) A Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. elbirtoklási
kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Csegei László polgármester
14.) 2015. évi általános közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
Előadó: Csegei László polgármester
15.) Szeretet Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Csegei László polgármester
16.) Mikulás-napi ajándékcsomag biztosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
17.) Szabolcs Község Térségéért Alapítvány létrehozásához névhasználati
engedély megadása.
Előadó: Csegei László polgármester
18.) Nyugdíjas Napi rendezvény költsége
Előadó: Csegei László polgármester
19.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csegei László polgármester
20.) Egyszeri karácsonyi pénzbeli támogatás megállapítása.
Előadó: Csegei László polgármester
Szabolcs, 2015. november 23.
Csegei László
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
november 26-án 1330 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
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
pontokon kívül 18.) napirendi pontként a „Nyugdíjas Napi rendezvény költsége”
napirendi pontot, 19.) napirendi pontként „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása” napirendi
pontot, 20.) napirendi pontként az „Egyszeri karácsonyi pénzbeli támogatás
megállapítása” napirendi pontot is tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok
tárgyalását fogadta el:
1.) A Szabolcs község vagyonhasznosításának, használatának és forgalmának
rendjéről szóló 6/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
2.) A helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(X.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
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3.) Élelmezési nyersanyagköltség összegének és a közétkeztetés biztosítására
vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Csegei László polgármester
4.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások helyi
szabályairól, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet alkotása.
Előadó: Csegei László polgármester
5.) Javaslattétel értékek felvételére a Települési Értéktárba.
Előadó: Csegei László polgármester
6.) Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői álláshely
betöltésére kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Csegei László polgármester
7.) Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosításának jóváhagyása.
Előadó: Csegei László polgármester
8.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Csegei László polgármester
9.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
10.) Szabolcs, Tiszafolyó út 3. szám alatti ingatlan óvodává történő átalakítására
vonatkozó építési engedélyes terv elkészítése.
Előadó: Csegei László polgármester
11.) Gépi földmunka végzésének tudomásul vétele.
Előadó: Csegei László polgármester
12.) Mudrány Kúria utcafronti kerítése festési munkálatai elvégzésének
tudomásul vétele.
Előadó: Csegei László polgármester
13.) A Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. elbirtoklási
kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Csegei László polgármester
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14.) 2015. évi általános közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
Előadó: Csegei László polgármester
15.) Szeretet Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Csegei László polgármester
16.) Mikulás-napi ajándékcsomag biztosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
17.) Szabolcs Község Térségéért Alapítvány létrehozásához névhasználati
engedély megadása.
Előadó: Csegei László polgármester
18.) Nyugdíjas Napi rendezvény költsége
Előadó: Csegei László polgármester
19.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csegei László polgármester
20.) Egyszeri karácsonyi pénzbeli támogatás megállapítása.
Előadó: Csegei László polgármester

1. napirendi pont: A Szabolcs község vagyonhasznosításának, használatának
és forgalmának rendjéről szóló 6/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
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:

416

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2015. (XI.26.)
önkormányzati rendelete
a Szabolcs község vagyonhasznosításának, használatának és forgalmának
rendjéről szóló 6/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szabolcs község vagyonhasznosításának, használatának és forgalmának
rendjéről szóló 6/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (2) A Képviselő-testület csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy
egészben követeléséről:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott
nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt
érdemlően bizonyított,
g) ha jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságnál, jogi személynél és egyéb szervezetnél olyan
rendkívüli esemény, káresemény következik be, amelynek
következtében a követelés megfizetése ellehetetlenítené az adott
szervezet tevékenységét.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

2. napirendi pont: A helyi önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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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
13/2015. (XI.26.)
önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdés
helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A képviselő-testület üléseit az önkormányzat székhelyén tartja.”
2. § A rendelet 35. §-ában a „szakfeladatok” szövegrész helyébe „kormányzati
funkciók” szöveg lép.
3. § Hatályát veszti a rendelet
1. 4. § (3) bekezdése,
2. 5. § (1) bekezdése,
3. 6. § (3) bekezdése,
4. 11. §-a,
5. 13. §-a,
6. 16. § (1)-(2) bekezdése,
7. 19. § (4) bekezdése,
8. 23. § (4) bekezdés b) pontja,
9. 23. § (8), (10)-(12) bekezdése,
10. 24. § (1) bekezdés a) pontja,
11. 27. § (1) bekezdés b) pontja,
12. 27. § (3) bekezdése.

418

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

3. napirendi pont: Élelmezési
nyersanyagköltség
összegének
és
a
közétkeztetés biztosítására vonatkozó együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
102/2015. (XI.26.)
határozata
élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata
A Képviselő-testület
A Szabolcs Község Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés
élelmezési nyersanyagköltségét felülvizsgálta, azt 2016. január 1. napjától
ellátottanként nettó 370,-Ft/adag összegben állapítja meg, melyből a tízórai 85.Ft/adag, az ebéd 200.-Ft/adag, az uzsonna 85.-Ft/adag.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: 2016. január 1.

419

Csegei László polgármester a közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés
felülvizsgálata című határozat-tervezet szavazásakor bejelenti személyes
érintettségét, a szavazástól való tartózkodását és javasolja, hogy Szloboda
László alpolgármester írja alá a szerződést.
Ezt követően Csegei László polgármester a határozat-tervezet 3.) pontjának
alábbi módosítását bocsátotta szavazásra:
„3.) Felhatalmazza az alpolgármestert a 2.) pontbeli szerződés aláírására és a
további szükségessé váló intézkedések megtételére.”

A Képviselő-testület a módosító indítványt 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

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

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
103/2015. (XI.26.)
határozata
közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálata
A Képviselő-testület
1.) A Szabolcs Község Önkormányzata és az Avargyűrű Kft. (4467 Szabolcs,
Tiszafolyó út 1.) között 2012. szeptember 10. napján közétkeztetés
biztosítására vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodást
felülvizsgálta.
2.) Úgy dönt, hogy Szabolcs Község Önkormányzata a közétkeztetés
biztosítására 2016. január 1. napjától az Avargyűrű Kft-vel (4467 Szabolcs,
Tiszafolyó út 1.) szerződést köt a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
3.) Felhatalmazza az alpolgármestert a 2.) pontbeli szerződés aláírására és a
további szükségessé váló intézkedések megtételére.
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Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2016. január 1.
A határozatról értesül:
1.) Avargyűrű Kft. 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 1.
2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

103/2015. (XI.26.) határozat 1. melléklete
KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Szabolcs Község Önkormányzata (törzsszám: 443357, adószáma: 15443357-1-15,
székhely: 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.) képviseletében Csegei László polgármester
érintettsége miatt Szloboda László alpolgármester (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Avargyűrű Kft. (cégjegyzék szám: 15-09-074526 székhely: 4467 Szabolcs, Petőfi út
38.) képviseletében Orosz Mónika ügyvezető igazgató (továbbiakban: Szolgáltató)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.) A szerződés tárgya, hatálya
Megrendelő jelen szolgáltatási szerződés aláírásával megrendelést ad a Szolgáltató
részére étkeztetés biztosítására.
Szolgáltató ezen szolgáltatási szerződés alapján Szabolcs község közétkeztetését
nevelési napokon köteles ellátni az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Szabolcsi Telephelyén (továbbiakban:
köznevelési intézmény), amely tízóraiból, ebédből és uzsonnából áll. Az ellátandók
száma jelenleg 9 fő iskolai tanuló.
2.) A feladatellátásra vonatkozó rendelkezések
A Szolgáltató az étrend összeállításánál a változatosságot biztosítja, és a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.
(IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott nyersanyag kiszabati előírások szerint
biztosítja a szolgáltatást, és az étkezési adagok készítése során a rendeletben
meghatározottak szerint jár el.
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A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatásra
vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket és
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és azok betartására kötelezettséget vállal.
Megrendelő ezen kötelezettségeket a Szolgáltatóval betartatja. Szolgáltató nyilatkozik
továbbá, hogy feladatellátás során a nyilvántartási kötelezettségre, adatkezelésre és az
adatvédelemre vonatkozó szabályokat ismeri és betartja.
A Megrendelő vállalja, hogy tanítási napokon reggel 8 óráig az étkeztetést igénybe
vevők létszámát lejelenti a Szolgáltató részére.
A Szolgáltató által működtetett főzőhelyről az elkészített ebédet a tanulók a
főzőhelyen fogyasztják el, mellyel egyidejűleg megkapják az uzsonnát, a tízórait a
Szolgáltató szállítja el, azért a Szolgáltató külön díjazást nem kérhet. A kiszállított étel
szétosztásáról és adagokban történő tálalásáról a Megrendelő gondoskodik. Szolgáltató
köteles tanítási napokon a tízórait legkésőbb 9 óráig, az ebédet legkésőbb 1300 óráig
biztosítani a tanulók részére.
Az intézményi térítési díjat a Megrendelő állapítja meg és hagyja jóvá.
A térítési díj összegének megállapításához Szolgáltató köteles minden év február
utolsó napjáig tájékoztatást adni Megrendelő számára az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összegéről.
Szolgáltató a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 151. § (3a) bekezdése alapján köteles kiszámítani az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összegét, és köteles elkülönítetten
kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.
Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a Megrendelő szedi be és az ellátottak száma
alapján az állami támogatást igénybe veszi. Megrendelő a köznevelési intézményekben
ellátottak étkezési térítési díjának beszedésével kapcsolatos számlakibocsátási
kötelezettségének eleget tesz. A Megrendelő a személyi térítési díj csökkentésére,
illetve elengedésére nem nyújt lehetőséget.
A Szolgáltató a napi háromszori étkeztetést 535,43Ft+ÁFA/adag, összesen 680.Ft/adag áron biztosítja a Megrendelő részére.
A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által szabályszerűen
Megrendelő címére kiállított és eljuttatott számla ellenében a kézhezvételt követő 15
napon belül kiegyenlíti.
Szolgáltató a szükséges adatszolgáltatási, valamint a statisztikai adatgyűjtéshez
szükséges adatok rendelkezésre bocsátási kötelezettségének határidőben, megfelelő
részletességgel és valós tartalommal, írásban tesz eleget.
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A Szolgáltató teljesítési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése folytán a
Szolgáltatóra az alábbi szankciók alkalmazandók: Megrendelő késedelmi és
meghiúsulási kötbérigényének érvényesítése, vagy a szerződés mulasztás miatti
felmondása, és/vagy kártérítési igény támasztása.
Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan vis
maior körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a
Szolgáltatónak haladéktalanul értesítenie kell erről a Megrendelőt a késedelem
tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól, és haladéktalanul köteles pótolni az
ellátást.
Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Megrendelő a
szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi
kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az érkezés
tekintetében, minden megkezdett órai késés esetén a késedelmet szenvedett
szolgáltatás arányában a szolgáltatási díj napi nettó összegének 0,5 %-a óránként.
Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben a
Szolgáltató piaci tevékenységének nyeresége terhére.
A szerződés teljesítésére vonatkozó jogszabályok minőségi kifogást okozó megsértése,
illetve szállítás elmaradása esetén a hibásan teljesített szolgáltatás arányában a
szolgáltatási díj nettó összegének 15 % -át, mint meghiúsulási kötbért követelhet a
Megrendelő a Szolgáltatótól. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a
Szolgáltatói díjból visszatartani!
Amennyiben az étkeztetés során bármilyen panasz, bejelentés érkezik a Szolgáltató
felé, úgy köteles arról a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni. A panasz
kivizsgálása a Szolgáltató, a Megrendelő és a panaszt tevő személy együttes
jelenlétében történik.
Szolgáltató köteles minden év december 31. napjáig beszámolni a Megrendelő részére
a feladat adott évi ellátásáról.
3.) Egyéb rendelkezések
Jelen szerződést a felek 2016. január 01. napjától kezdődően határozatlan időre kötik.
2016. január 1. napjától hatályát veszti a Szabolcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 126/2012. (IX.07.) határozatával elfogadott, a felek között 2012.
szeptember 10. napján létrejött közétkeztetésre vonatkozó együttműködési
megállapodás.
A jelen szerződést a felek az adott tanév szorgalmi időszakának naptári hónapja utolsó
napjával mondhatják fel, melyet legalább 30 nappal korábban közölni kell.
A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon
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kívánják rendezni.
A szerződő felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a közétkeztetésre vonatkozó egyéb
hatályos rendelkezések az irányadók.
Jelen szerződés 2 számozott oldalból álló 3 darab eredeti példányát a felek, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szabolcs, 2015. december …
…...............................................................
Orosz Mónika
Avargyűrű Kft. ügyvezető igazgatója

…..............................................
Csegei László
polgármester érintettsége miatt
Szloboda László
alpolgármester
Szabolcs Község Önkormányzata

4. napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások helyi szabályairól, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet alkotása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a
rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2015. (XI.26.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások helyi
szabályairól, valamint a fizetendő térítési díjakról
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Szabolcs Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában biztosított felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek
szerint Szabolcs Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez; illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról,
valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Szabolcs község közigazgatási terültén lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában
meghatározott személyekre.
II. FEJEZET
A gyermekek védelmének rendszere
3. § A gyermekek védelmét az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek napközbeni ellátása
keretében biztosítja.
III. FEJEZET
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
4. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Rakamaz és Térsége Szociális
Társulás fenntartásában működő „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ
(4465 Rakamaz, Arany János út 108.) keretében biztosítja.
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Gyermekek napközbeni ellátása
5. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Szabolcsi Árpád
Fejedelem Napközi Otthonos Óvodában és az Erzsébet Királyné Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskolában
biztosítja.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátásokat igénybe vevő
gyermekek számára az étkezést a köznevelési intézményekben biztosítja.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezésért ellátási
naponként az alábbi intézményi térítési díjat kell fizetni:
a) óvodai intézményi térítési díj:
ebből
aa) tízórai
ab) ebéd
ac) uzsonna

370.- Ft/adag
85.- Ft/adag
200.- Ft/adag
85.- Ft/adag

b) általános iskolai alsó tagozatos tanulók
intézményi térítési díja:
370.- Ft/adag
ba) tízórai
85.- Ft/adag
bb) ebéd
200.- Ft/adag
bc) uzsonna
85.- Ft/adag
A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(4) Az étkezési térítési díjat minden esetben a hónap 15. napjáig előre, egy havi
időtartamra vetítve kell megfizetni Szabolcs Község Önkormányzatának
házipénztárába.
6. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
7. § Hatályát veszti
1. Szabolcs Község Önkormányzatának az intézményi étkeztetés és a házi
segítségnyújtás térítési díjairól szóló 1/2004. (I.22.) önkormányzati
rendelete,
2. Szabolcs Község Önkormányzatának az intézményi étkeztetés és a házi
segítségnyújtás térítési díjairól szóló 1/2004. (I.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2004. (VIII.20.) önkormányzati rendelete,
3. Szabolcs Község Önkormányzatának az intézményi étkeztetés és a házi
segítségnyújtás térítési díjairól szóló 1/2004. (I.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2005. (I.28.) önkormányzati rendelete,
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4. Szabolcs Község Önkormányzatának az intézményi étkeztetés és a házi
segítségnyújtás térítési díjairól szóló 1/2004. (I.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 12/2006. (VIII.25.) önkormányzati rendelete,
5. Szabolcs Község Önkormányzatának az intézményi étkeztetés és a házi
segítségnyújtás térítési díjairól szóló 1/2004. (I.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2007. (VIII.21.) önkormányzati rendelete.
8. § Hatályát veszti
1. Szabolcs Község Önkormányzatának a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 12/2003. (XII.01.) önkormányzati rendelete,
2. Szabolcs Község Önkormányzatának a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 12/2003. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12/2013. (VII.09.) önkormányzati rendelete.
Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

5. napirendi pont: Javaslattétel értékek felvételére a Települési Értéktárba.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag azzal a
módosítással javasolja a határozat-tervezet elfogadását, hogy a Szabolcsi
Földvár, a Szabolcsi Árpád-kori Monostor, Református Templom és a Mudrány
Kúria felvételét javasolja az értéktárba.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet az Ügyrendi Bizottság módosításának figyelembevételével.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
104/2015. (XI.26.)
határozata
javaslattétel helyi értékké nyilvánításra
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A Képviselő-testület
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a következő szabolcsi értékek
helyi értékké történő felvételére tesz javaslatot a Települési Értéktárba:
1.) Szabolcsi Földvár
2.) Szabolcsi Árpád-kori Monostor, Református Templom
3.) Mudrány Kúria
Felelős: Csegei László polgármester és Szloboda László alpolgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Csegei László Szabolcs Község Polgármestere 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
6. napirendi pont: Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
105/2015. (XI.26.)
határozata
Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői
álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról
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A Képviselő-testület
1.) A Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői
beosztás ellátására Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
68/2015. (VII.21.) határozatával megindított pályázati eljárását
eredménytelennek nyilvánítja.
2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy 2015. december 31-ig készítse el az intézményvezetői megbízásra irányuló újabb pályázati kiírás tervezetét, és azt követően
nyújtsa be a Képviselő-testület felé.
Felelős: Dr. Kóder László jegyző
Határidő: 2015. december 31.

7. napirendi pont: Rakamaz
és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításának
jóváhagyása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
106/2015. (XI.26.)
határozata
a Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
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A Képviselő-testület
1.) A Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás módosítását 2016. január 1. napjától a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás - határozat 1.
melléklete szerinti - módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt, 2.
melléklet szerinti módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás 4465 Rakamaz, Szent István út
116.

1. melléklet a 106/2015. (XI.26.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
a Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosításáról

mely létrejött Rakamaz Város Önkormányzata (4465 Rakamaz, Szent István út 116.)
képviseli: Bodnár László polgármester,
Szabolcs Község Önkormányzata (4467 Szabolcs, Petőfi út 36.) képviseli: Csegei László
polgármester,
Timár Község Önkormányzata (4466 Timár, Szabadság út 100.) képviseli: Türk János
polgármester,
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata (4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.) képviseli:
Láng Zoltán alpolgármester között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy közöttük 2013. május 31. napján a háziorvosi
központi ügyeleti feladatok ellátására társulási megállapodás jött létre.
1.) Szerződő felek a Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás IV. fejezete 5. pont harmadik bekezdését 2016. január 1. napjától az
alábbiak szerint módosítják:
„IV. 5. Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás évi összege:
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Timár Község Önkormányzata:
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata:
Szabolcs Község Önkormányzata:

1.361.058.-Ft
1.848.959.-Ft
370.846.-Ft

Rakamaz Város Önkormányzata biztosítja a háziorvosi központi ügyeleti ellátás
költségének OEP finanszírozással, valamint a társönkormányzatok hozzájárulásával
csökkentett összegét.”
2.) A Társulási Megállapodás egyebekben változatlan marad.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Rakamaz, 2015. november ….
…………………………………
Bodnár László
Rakamaz Város Önkormányzata
…………………………………….
Türk János
Timár Község Önkormányzata

………………………………
Csegei László
Szabolcs Község Önkormányzata
…………………………
Láng Zoltán
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata

ZÁRADÉK
A Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodását Rakamaz Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………… határozattal hagyta jóvá.
…………………………………..
Bodnár László polgármester
A Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodását Szabolcs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………… határozattal hagyta jóvá.
……………………………………..
Csegei László polgármester

A Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodását Timár Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………………. határozattal hagyta jóvá.
..…………………………………..
Türk János polgármester

A Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodását Tiszanagyfalu
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………………. határozattal
hagyta jóvá.
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……………………………………..
Láng Zoltán alpolgármester

2. melléklet a 106/2015. (XI.26.) határozathoz
2016. január 1. napjától hatályos
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
„egységes szerkezetben”
amely létrejött
Rakamaz Város Önkormányzata (4465 Rakamaz, Szent István út 116.) képviseli: Bodnár
László polgármester,
Szabolcs Község Önkormányzata (4467 Szabolcs, Petőfi út 6.) képviseli: Csegei László
polgármester,
Timár Község Önkormányzata (4466 Timár, Szabadság út 100.) képviseli: Türk János
polgármester,
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata (4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.) képviseli:
Láng Zoltán alpolgármester között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a
alapján a részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai
szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával jogi
személyiséggel rendelkező társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre az alábbiak
szerint:
2. Társulás neve: Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás
3. A Társulás székhelye: 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Rakamaz
4987 fő
Szabolcs
386 fő
Timár
1420 fő
Tiszanagyfalu
1911 fő
összesen:
8704 fő.
5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
6. A Társulás időtartama: a Társulás 2013. május 31. napjától kezdődően határozatlan időre
szól.
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7. A Társulás létrejötte: A Társulás a megalakulás, a Társulási Tanács alakuló ülése általi
kimondásával a társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által – minősített
többséggel – történő jóváhagyásával és a Magyar Államkincstár általi nyilvántartásba
vétellel jön létre.
8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
II. FEJEZET
A TÁRSULÁS CÉLJAI ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében
meghatározott egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a központi háziorvosi ügyeleti
ellátásáról a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével.
A feladat ellátása vállalkozási szerződés keretén belül történik.
III. FEJEZET
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanács tagjai az önkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács minden
tagja egy szavazattal rendelkezik.
3. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere
hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve választja meg
minősített többséggel tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács
bármely tagja javaslatot tehet.
4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a
Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
5. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását követő 30 napon belül a székhely település önkormányzatának
polgármestere hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebek mellet az e fejezet 2-4.
pontjait kell alkalmazni.
6.

A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat teljes jelölése: Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulási
Tanácsának …./20….. (….) számú határozata.

7. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
8. Minősített többségű döntés szükséges:
a) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat
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benyújtásához,
b) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
c) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával
való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén),
d) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához.
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
9. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök,
akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
10. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a Társulás tagjai felének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
11. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
12.

A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a
javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi
pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen
elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a
döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott
döntéseket.

13. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatalnak.
14. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.
15. A Társulási Tanács elnöke:
a) ellátja a Társulás képviseletét,
b) összehívja a Társulási Tanács ülését;
c) vezeti a tanácskozást;
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak;
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
f) ellátja a társulás képviseletét;
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi
beszámolót és zárszámadást.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
16. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás
szervezése) a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el,
melynek keretében:
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a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatokat;
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat;
e) viseli az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a
társulási tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével.
17. A munkaszervezeti feladatokat ellátó köztisztviselők foglalkoztatásával kapcsolatos
költségeket (illetmény, cafetéria juttatás, utazási költségtérítés, mobiltelefon használat…
stb.) a Hivatal viseli.

IV. FEJEZET
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek
költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban
szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Hivatal gondoskodik.
2. A Hivatal ellátja az Áht. 27. § (4) bekezdése szerinti feladatokat: a Társulás bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket az Önkormányzat gazdálkodása rendjét szabályozó
belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
3. A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.
Ellátott szakfeladatok:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
4. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
Utalványozásra az elnök jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a
Hivatal pénzügyi vezetője jogosult.
5. A háziorvosi központi ügyelet költségeit elsősorban az OEP által – a szolgáltatást nyújtó
részére – biztosított finanszírozásból kell fedezni, melynek vetítési alapja a települési
önkormányzatok ellátási körzetébe tartozó lakosok száma, illetve az ellátott egészségügyi
szolgáltatások összetétele.
A finanszírozás összegét meghaladó költségeket az önkormányzatok közösen kötelesek
fedezni.
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Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás évi összege:
Timár Község Önkormányzata:
1.361.058.-Ft
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata:
1.848.959.-Ft
Szabolcs Község Önkormányzata:
370.846.-Ft
Rakamaz Város Önkormányzata biztosítja a háziorvosi központi ügyeleti ellátás
költségének OEP finanszírozással, valamint a társönkormányzatok hozzájárulásával
csökkentett összegét.
Az önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulást havi részletekben, minden hónap 10.
napjáig utalással fizetik meg a Társulás 10404405-00027501-00000009 számú számlájára.
Az önkormányzatok a hozzájárulás összegét évente, szeptember 30. napjáig felülvizsgálják.
6.

A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől
számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot.

7.

A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.

8. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az
irányadó eljárás a felhatalmazáson alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
9. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően
15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult
és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján
beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a
Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.
10. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon tagja jogosult, aki által
képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn.
11. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
el-választhatatlan részét képező, 1. számú mellékletben szereplő tartalommal
számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti
példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül.

V. FEJEZET
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
1.

A Társulás a II. fejezetben foglalt feladata ellátásához szükséges ingatlanokat és
ingóságokat Rakamaz Város Önkormányzata biztosítja.

2. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak,
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az
eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön
megállapodás tartalmazza.
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3. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata.

4. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
5. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az
esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását
szolgálja.
6. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig,
egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem
idegeníthető el. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet
részt, azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
VI. FEJEZET
CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Csatlakozás
1. A Társuláshoz települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult csatlakozni.
A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.
2.

A csatlakozási szándékról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített
többséggel kell meghozni és arról a Társulási tanácsot értesíteni kell.

3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő
valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
4.

A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról,
illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács
dönt.
Felmondás

5. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról
szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a
Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Kizárás
6. A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó
napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
A Társulás megszűnése
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7. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetés
mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján.
8. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
9. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
10. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell
adni,
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában
pénzben megváltani,
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
11. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban
az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg.
12. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások
teljesítését veszélyeztesse.
13. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik.
Visszafizetési kötelezettségek
14. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű
felhasználásért.
15. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a
Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a
kilépő tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó
támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.
16. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással
kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg.
17. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját
megelőzően visszafizetni.
18. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 15-17. pontjában
meghatározott összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege.
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VII. FEJEZET
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Hivatal ellenőrzi.
2. A társulás működése felett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése,
szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási
megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak.
3. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi
és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a
társulás elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni.
VIII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen társulási megállapodás 2013. május 31. napján lép hatályba. A társulási megállapodás
érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel
hozott jóváhagyó határozata szükséges.
2.

Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2005.
november 8. napján kelt társulási megállapodás annak minden módosításával együtt.

3. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a helyi
önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
5. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a
Nyíregyházi Járási Bíróság illetékességi körébe utalják.
6. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a
felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről
jegyzőkönyv készül.
7.

Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon
felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Rakamaz, 2015. november …..
......................................................
Rakamaz Város Önkormányzata

………………………………
Szabolcs Község Önkormányzata
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......................................................
Timár Község Önkormányzata

……………………………
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata

(Megjegyzés: a módosított rész dőlt és vastagon szedett betűkkel jelölve.)

8. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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
107/2015. (XI.26.)
határozata
Szabolcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata

A Képviselő-testület
1.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltak alapján Szabolcs Község
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: Program)
felülvizsgálta.
2.) Úgy dönt, hogy a Program felülvizsgálatáról szóló, aktualizált,
helyzetelemzést és intézkedési tervet tartalmazó dokumentumot az 1.
melléklet szerint elfogadja, mellyel az eredeti Program kiegészül.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a Program aláírására és a további
szükségessé váló intézkedések megtételére.
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Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

1. melléklet a 107/2015. (XI.26.) határozathoz

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
Felülvizsgálata
Szabolcs Község Önkormányzata

2015
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_________________________________________________________________

Bevezetés
Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Szabolcs Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban a 62/2013.(VI.25.) KT. határozatával rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges
feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta
továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Szabolcs Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét;
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét;
- a diszkriminációmentességet;
- szegregációmentességet;
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő
intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és
végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató
strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére
vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei:
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
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a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége
Az Ebktv. 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4)
bekezdés értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.
„31. § (4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni,illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek
megfelelően kell módosítani.”

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
A település bemutatása:
Szabolcs Község életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatáig eltelt időszakban nem történtek
olyan lényegi változások, melyek módosítják a helyzetfeltárást, a célcsoportokra és a vizsgálandó
területekre nézve.

Célok:
Az eddig megfogalmazott célokban változás nem történt.

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kellett
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
A jogszabályok alapján Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete is módosította a szociális
rendeletét a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. Megalkotta a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
1. A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a
jegyzőre, polgármesterre, bizottságára ruházza át. Szabolcs Község esetében hatáskör átruházás nem
történt, a képviselő-testület jogosult a kérelmek elbírálására.
2. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének
megállapítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá
vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony
foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan
hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén
kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.
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3. Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság szempontjait,
melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.

4.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakult.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek
az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a
járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható
támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:
I. Aktív korúak ellátása
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a
továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A jegyzői hatáskörben volt aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal
hatáskörébe került. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt
továbbítják a járási hivatalok részére.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei
esetenként változni fognak.
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem volt változás azon kívül, hogy a
támogatást a járási hivatal állapítja meg.
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:
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- A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január
1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.
- A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március
1-től milyen ellátásra lesz jogosult.
- Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak
azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak
minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
- Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok,
akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres
szociális segélyre.
- Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja,
akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.

Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a
családi jövedelemhatár összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó
közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015.
február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy
egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység
arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő
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személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.

I.3. Lakásfenntartási támogatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási
támogatást, a következőképpen alakul:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
- Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a
lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. Szabolcs Község Önkormányzatának rendelete szerint
egyenlőre nincs rá mód, hogy rendszeres ellátással tudja ezt biztosítani.
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I.4. Méltányossági közgyógyellátás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől
az időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetet benyújtani.
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves
időtartamban fennáll az alábbi esetekben:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
- Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások
viseléséhez.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
c) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
I.5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
szociális szolgáltatásokat érintő módosítások
• Az intézményi térítési díj szabályainak változása
• A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
• Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
• Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
• A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak
módosítása
• Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
• Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
• Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
• Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
• Jogorvoslati rend pontosítása
• A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
• Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
• Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása
Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet módosításai
• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet módosításai
• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításai
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II. Település támogatás
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lett.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll,
hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben
az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága,
hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:
Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
Települési támogatás nyújtásának formái:
A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére települési támogatást állapít meg:
A települési támogatás fajtái:
a) települési létfenntartási támogatás
b) települési temetési támogatás
A települési támogatás természetbeni ellátás biztosítása történhet: Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély,
tankönyv és tanszervásárlás, tandíj, közüzemi díjak, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek,
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
Egyszeri települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a rendeletben meghatározottaknak,
jövedelmi feltételeknek megfelel, és családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Önkormányzatunk esetében családosok esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.
Települési temetési támogatás:
Közeli hozzátartozó eltemetéséhez nyújtott települési temetési támogatás állapítható meg annak, aki az elhunyt
személy eltemettetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, valamint a tartásra köteles hozzátartozó, ha a
temetési költségek viselése a saját, vagy a családja létfenntartását veszélyezteti.
A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át nem haladhatja
meg. A települési temetési támogatás összege 15.000.- Ft.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Szabolcs Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelete az említett jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével lett meghatározva.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
Széchenyi 2020.
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az
EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell
igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes forrás
60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság elősegítése is. Az
előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatásfejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi
dupláját használhatjuk fel.
A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és
középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása
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2014-2020 időszak Operatív programok:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

Terület és Településfejlesztési OP (TOP)

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

Koordinációs OP (KOP)

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
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Eddig elkészült koncepciók harmonizálása, felülvizsgálata szükség szerint megtörtént. Az önkormányzat az adott
évi költségvetési rendeletét a község fejlesztési elképzeléseinek, tervezett beruházásainak megfelelően alkotja
meg (települési koncepció, Helyi Építési Szabályzat, gazdasági program, közfoglalkoztatás stb.)
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakult. A korábban az
önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló,
eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem
kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó
feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok,
településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az
önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek
figyelembevételével készül az önkormányzat költségvetési koncepciója.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
•

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás településünk és Rakamaz Város között a szociális alapszolgáltatások,
a szakosított ellátások közül az Idősek Otthona és a gyermekjóléti alapellátások ellátására jött létre.

•

Rakamaz és Térsége Önkormányzati Társulás Rakamaz, Timár, Szabolcs és Tiszanagyfalu községekkel a
központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására jött létre.

Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a társulások a
kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások részére a közösen
fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit Kft. ,
TEIR – Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal,
TÁKISZ, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.
3. A mélyszegénységben élők és romák, helyzete, esélyegyenlősége

A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kiemelendő: CSAK önkéntes nyilatkozat alapján,
lehet valakiről nyilván tartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. Az önkormányzati
adatgyűjtés során is csak akkor lehet pl.: roma származásúnak figyelembe venni valakit, ha a
személy, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és formában önkéntes nyilatkozatot
tett. Tehát, ha a HEP vizsgálja, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményben van-e
roma származású foglalkoztatott, akkor tud ilyen jellegű adatot szolgáltatni az önkormányzat,
ha rendelkezik önkéntes nyilatkozatokkal.
Községünkben nem működik roma nemzetiségi önkormányzat.

3.1 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
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beazonosított problémák
Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a
foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban
való megmaradás

fejlesztési lehetőségek
Tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat
általi közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségéről, menetéről,
Munkaügyi Központba történő irányítás,
regisztrálásra történő rábeszélés a további
ellátások lehetősége érdekében

Megélhetési problémák
Alacsony iskolázottság
Kiegyensúlyozatlan életvitel, ismerethiány, nem
megfelelő higiéniás környezet

Figyelemfelhívás támogatások igénybevételének
lehetőségeiről.
Képzési
programok
népszerűsítése
elhelyezkedés esélyének növelésére
Mindennapok segítése

az

4. Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Adományok szervezése, egymás elfogadtatás,
Óvodai, iskolai odafigyelés, segítséget nyújtó
Különböző anyagi helyzet, öltözködésbeli
szervek felé jelzések továbbítása, ruhagyűjtés,
különbségek, elszegényedés jelei
adományozások megszervezése, csere-bere
akciók szervezése
EU-s élelmiszer segélycsomagokra pályázás,
Rendszeres étkezéshez jutás
segélycsomagok osztása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Az egységes humánerőforrás nem különbözteti meg a női és a férfi munkavállalókat, hanem felismeri, hogy
nemtől függetlenül csak a munkavállaló, mint a gazdaság motorja fontos és nem pedig az, hogy melyik nemhez
tartozik. Az esélyegyenlőség megvalósítása tehát egy fontos tényezője a gazdasági növekedésnek.
Magyarországon a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségi politikának nincsen nagy hagyománya, általában
családpolitikai és gyermekjóléti kérdésekkel szoktak összekapcsolni. A nemek közötti egyenlőség tekintetében a
jogi szabályozás megfelel az EU-konformnak, a jogérvényesítés terén azonban tapasztalhatók problémák.
5.1 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
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A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több
gyermeket nevelő család esetében a
szegénység kockázata magas.
Szakképesítés hiánya
A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a
munkaerő piacra mérsékli a szegénység
kialakulásának kockázatát

fejlesztési lehetőségek

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
ellátások során célzott támogatások körének
kialakítása.
Képzési programokhoz juttatás
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézmények működtetése.
Önkormányzat gazdasági helyzetének
figyelembevételével az ellátásköltségeinek
átvállalása.

6. Idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nyugdíjas klub megtartása
Magas az egyedül élők aránya

Tagok toborzása
Programok, szolgáltatások szervezése

Egyedül álló idős emberek segítsége

Adatgyűjtés és a segítség megszervezése

7. Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Településünkön nincs pontos felmérés, statisztikai adat a fogyatékkal élőkről, ezért nem is lehet pontos elemzést
készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, egészségügyi, lakhatási és foglalkoztatási helyzetéről, szükségleteiről. E
célcsoport részére szervezett szolgáltatásokat, ellátásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni szükségleteik
alapján lehet tervezni.
Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, de nem a hátrányos megkülönböztetés
miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra létszám sem tevődne össze. A fogyatékkal élők saját
lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon, gondozóház. Erre jelenleg nincs is
igény, az érintettek ellátása családon, környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott.
7.1 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Önmaguk ellátása

Házi segítségnyújtás

Hivatalos ügyek intézése

Önkormányzati dolgozók részéről segítségnyújtás

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi
felelősségvállalása
Szabolcs településen a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz
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részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.
Községünkben öt civil szervezet működik:
1.) Szeretet Nyugdíjas Klub
2.) Szabolcs Földvár Horgász Egyesület
3.) Szabolcs Vezér Íjászai Hagyományőrző Egyesület
4.) Vidék Kincse Egyesület
5.) Szabolcs Forever Kulturális és Turisztikai Egyesület.

A közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok megvalósításához
mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében.
A rendezvények sikeres megszervezéséért a civilszervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek.

A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, ezért nemzetiségi önkormányzat, más
nemzetiségi önszerveződések nincsenek.

A településen lényegi változás nem történt az önszerveződő közösségek életében.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának tervezetét Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Hivatal dolgozói, és önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
esetleges módosító javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat Szabolcs Község Önkormányzatának Hivatalában,
valamint a település honlapján olvasható és véleményezhető.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében a 2013. évben megfogalmazottak részletei a
részletes áttekintése és felülvizsgálata után is továbbra aktuálisak.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési terve – (HEP IT)

A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Az
Az
következtetéseibe
Intézkedé
összhangja egyéb
n feltárt
intézkedéssel
intézkedés
s
stratégiai
címe,
esélyegyenlőségi elérni kívánt
sorszáma
dokumentumokka
probléma
cél
megnevezése
l
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Tanácsadás,
figyelemfelhívás a
közfoglalkoztatás
ba történő
bevonás
lehetőségeiről,
Munkanélkülisé
megélhetési
g és a
Foglalkoztatá
1
2.1 pont
problémák
megélhetési
s
elkerülésének
gondok
segítése
csökkenése
érdekében
támogatások
igénybevételének
lehetőségeiről
tájékoztatás

2

Képzési
programok
népszerűsítése,
Alacsony
elérhetővé tétele
iskolázottság
az elhelyezkedés
esélyének
növelésére

Magasabb
iskolai
végzettség,
piacképes
szakma

3

Az elszegényedés
Mindennapo problémája, ami
k segítése
ismerethiányból,
kiegyensúlyozatla

Családok
mindennapjaina
2.1 pont
k segítése,
önműködés

2.1 pont

E

Az intézkedés
tartalma

F

I
J
Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
Az intézkedés
eredményességé
eredményeinek
megvalósításána
erőforrások
felelőse
t mérő
fenntarthatóság
k határideje
(humán,
a
indikátor(ok)
pénzügyi,
technikai)

Közfoglalkoztatá
s biztosítása, új
munkahelyek
teremtése
polgármester,
pályázat útján,
önkormányzat
minél több
dolgozói
embernek
munkalehetőség
biztosítása

Képzések,
átképzések
lehetőségéről
tájékoztatók
szervezése,
megfelelő
tájékoztatás
eljuttatása a
célcsoporthoz
Életmódjavító
képzések keretén
belül megtanítani
az ételkészítést,

G

H

családok
életszínvonalána
k emelkedése,
megélhetési
humán és
problémák
pénzügyi
csökkenése,
kevesebb
segélyezett

polgármester,
önkormányzat
dolgozói

piacképes
szakma
megszerzése,
humán és
kevesebb
pénzügyi
munkanélküli és
segélyezett

Önkormányzat
és
intézményeine
k dolgozói

Életminőség
pénzügyi,
javulása,
életvitel
technikai
kiegyensúlyozott
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A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseibe
Az
Az
összhangja egyéb
Intézkedé
intézkedéssel
intézkedés
n feltárt
stratégiai
s
címe,
esélyegyenlőségi elérni kívánt
sorszáma
dokumentumokka
cél
megnevezése
probléma
l
megnevezése
n életvitelből és a
nem megfelelő
környezetből
adódik.

II. A gyermekek esélyegyenlősége
Különböző Különbségek
anyagi
eltüntetése,
1
helyzet,
öltözködésbeli
elszegényedé különbségek
s jelei
elfogadása

2

Rendszeres
étkezéshez
jutás

A mindennapi
étkezés
segítéséhez
támogatás

III. A nők esélyegyenlősége
A gyermekét
egyedül nevelő,
Célzott
vagy több
támogatások
1
gyermeket nevelő
körének
családok esetében
kialakítása
magas a
szegénység

E

Az intézkedés
tartalma

tartósítást, ház
körüli
tevékenységek
szervezését,
takarítást,
önellátásra
nevelést, varrást,
javítási
tevékenységeket,
téli tüzelőről való
gondoskodást

kialakítása,
hiányzó
ismeretek
megszerzése

F

G

H

I
J
Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
eredményeinek
eredményességé
Az intézkedés
megvalósításána
erőforrások
fenntarthatóság
felelőse
t mérő
k határideje
(humán,
a
indikátor(ok)
pénzügyi,
technikai)
á válása, családi
biztonság
megteremtése

Különbségek
eltüntetése,
öltözködésbeli 2.1 pont
különbségek
elfogadása

Toleranciára
nevelés

Polgármester,
pedagógusok

Egymás
elfogadásának
növekedése

pénzügyi

Éhes
gyermekek
számának
csökkentése

EU-s élelmiszer
segélycsomagokr
polgármester,
a pályázás,
önkormányzat
nyertes pályázat
dolgozói
esetén ezek
szétosztása

Több elégedett
gyermek

humán és
pénzügyi

Érintettek
beazonosítása,
szociális és egyéb
ellátások
lehetőségeiről
történő
tájékoztatás

Gyermekes
családok
megélhetésének humán és
javítása,
pénzügyi
boldogabb
gyermekek

2.1 pont

A gyermekek
bizonyos
helyzetekben ne
szenvedjék meg 2.1 pont
a szegénység
okozta
hiányokat

Jegyző,
Gyermekjóléti
szolgálat,
önkormányzat
dolgozói
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A

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseibe
Az
Az
összhangja egyéb
Intézkedé
intézkedéssel
intézkedés
n feltárt
stratégiai
s
címe,
esélyegyenlőségi elérni kívánt
sorszáma
dokumentumokka
cél
megnevezése
probléma
l
megnevezése
kockázata
a megfelelő
szakképesítés
Képzési
hiányából adódó
2
programokho problémák
z juttatás
feltárása,
képzéshez juttatás
segítése
Munkába való
GYÁS,
visszatérés
GYES-ről
segítése, ezáltal az
elszegényedés és a
való
3
visszatérés a létminimum alá
munka
kerülés
világába
kockázatának
csökkentése
IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Nyugdíjas
Klub
megtartása

Magasabb
iskolai
végzettség,
piacképes
szakma

2.1 pont

Munkaerőpiacr
a történő
2.1 pont
visszatérés
elősegítés

Tagok toborzása,
támogatások
Elmagányosodá
2.1 pont
igénybevételének s csökkentése
segítése

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Önellátás,
mindennapi meleg
1
Önellátás
étel és tiszta,
rendezett

Mindennapok
megkönnyítése,
2.1 pont
egyenlő esélyű
hozzáférés

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I
J
Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
eredményeinek
eredményességé
Az intézkedés
megvalósításána
erőforrások
fenntarthatóság
felelőse
t mérő
k határideje
(humán,
a
indikátor(ok)
pénzügyi,
technikai)

érintettek
feltárása,
képzésekről,
önkormányzat
átképzésekről
dolgozói
tájékoztatás,
képzések helybe
hozatala

kevesebb
humán, pénzügyi
munkanélküli és
és technikai
segélyezett

Családi napközi,
bölcsőde
biztosítása
pályázat
keretében

polgármester,
jegyző,
önkormányzat
dolgozói,
egyházak

csökkenek a
megélhetési
problémák,
humán és
munkanélküliek,
pénzügyi
segélyezettek
száma is
csökken

Tagok toborzása,
összejövetelek
szervezése,
igénybe vehető polgármester,
támogatásokról önkormányzat
dolgozói
tájékoztatás,
igénybevétel
segítése, családok
összehozása

Kevesebb
humán és
magányos ember
pénzügyi
településünkön

polgármester,
jegyző,
önkormányzat
dolgozói,

Életkörülménye humán és
k javulása
pénzügyi

Segítségnyújtás
biztosítása
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A

B

C

D

E

F

G

H

I
J
Az intézkedés
A helyzetelemzés
A célkitűzés
megvalósításáh
következtetéseibe
Az intézkedés
Az intézkedés
Az
Az
összhangja egyéb
Intézkedé
Az intézkedés
oz szükséges
eredményeinek
intézkedéssel
eredményességé
intézkedés
n feltárt
Az intézkedés Az intézkedés
stratégiai
megvalósításána
s
erőforrások
tartalma
fenntarthatóság
felelőse
t mérő
címe,
esélyegyenlőségi elérni kívánt
sorszáma
dokumentumokka
k határideje
(humán,
cél
a
megnevezése
probléma
indikátor(ok)
l
pénzügyi,
megnevezése
technikai)
környezet
egyház, civil
megteremtése
szervezet
polgármester,
Hivatalos
Hivatalos
Hivatalos
Hivatalos ügyek
ügyekhez való
jegyző,
humán és
Hivatalokba való
ügyek
2
2.1 pont
ügyek
önkormányzat
jobb hozzáférés,
intézésében való
eljutás elősegítése
pénzügyi
elintézésének
dolgozói, civil
tájékozott
segítése
segítség nyújtás
segítése
szervezetek
emberek
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10. Megvalósítás
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen
működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását
követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb
közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő
vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési
ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
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A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői:
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve
amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

11. Elfogadás módja és dátuma
1. Szabolcs Község Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
A felülvizsgálat során született észrevételek a HEP Intézkedési Tervébe beépítésre kerültek.
2. Szabolcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………… számú határozatával elfogadta.

Szabolcs, 2015. november 26.
Csegei László
polgármester

9. napirendi pont: Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetése módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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:
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Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
108/2015. (XI.26.)
határozata
Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
módosításának tudomásul vétele
A Képviselő-testület
A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
módosítási tervezetét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal tudomásul
veszi.
A határozatról értesül:
1.) Rakamaz Város Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 4465 Rakamaz,
Szent István út 116.

1. melléklet a 108/2015. (XI.26.) határozathoz
Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
ezer Ftban
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A
B
C
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
Rakamaz Szabolcs összesen
megnevezése
BEVÉTELEK
I. Működési bevételek (4+…+13)
0
0
0
Készletértékesítés ellenértéke
0
0
0
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
0
Közvetített szolgáltatások értéke
0
0
0
Tulajdonosi bevételek
0
0
Ellátási díjak
0
0
0
Kiszámlázott általános forgalmi adó
0
0
0
Általános forgalmi adóvisszatérülése
0
0
0
Kamatbevételek
0
0
0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
Egyéb működési bevételek
II. Működési célú támogatások
0
1 381
1 381
államháztartáson belülről (15+….+17)
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36

Elvonások és befizetések bevételei
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államházt.belülről
- ebből EU támogatás
III. Közhatalmi bevételek
IV. Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (21+22)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei államházt. belülről
- ebből EU-s támogatás

4
5
6
7
8
9
10

0

0

0

0

0

0

1 381

1 381

0
150

0
20

0
170

0

0

0

0
0

0
0

0
0

150

1 401

1 551

115 999
0
0
115 999
116 149

0
0
0

115 999
0
0
115 999
117 550

V. Felhalmozási bevételek (25+…+27)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
VII. Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen
(3+14+19+20+24+28+29)
VIII. Finanszírozási bevételek (32+..+34)
Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Irányítószervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)

A
1
2
3

0

KIADÁSOK
I. Működési költségvetés kiadásai (3+…+7)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
(9+…+12)
Beruházások
Felújítások

B

1 401

C

D

109 358
54 523

8 192
4 304

117 550
58 827

14 908

1 159

16 067

15 268
24 659

1 348
1 381
0

16 616
26 040
0

0

0

0

0
0

0
0
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12

EU-s forrásból finansz. tám.
megv.programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások

13
14

III. Kölcsön nyújtása
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)

11

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0

0

109 358

0
0
8 192

0
0
117 550

21,46

1,63

23,09

0

0

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. napirendi pont: Szabolcs, Tiszafolyó út 3. szám alatti ingatlan óvodává
történő átalakítására vonatkozó építési engedélyes terv
elkészítése.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
109/2015. (XI.26.)
határozata
a Szabolcs, Tiszafolyó út 3. szám alatti ingatlan óvodává történő
átalakítására vonatkozó építési engedélyes terv elkészítése
A Képviselő-testület
1.) Úgy dönt, hogy Szabolcs Község Önkormányzata a tulajdonát képező
Szabolcs, Tiszafolyó út 3. szám alatti ingatlanon található lakóépület
óvodává történő átalakítására, bővítésére vonatkozó építési engedélyes terv
elkészítésével a Z-Terv Stúdió Kft-t (4405 Nyíregyháza, Ipari u. 11.) bízza
meg.
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2.) Az 1.) pontban meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges 381.000.-Ft
összeget biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a
községgazdálkodás feladat dologi kiadásai terhére.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására és a további
szükségessé váló intézkedések megtételére.
4.) A Szabolcs, Tiszafolyó út 3. szám alatti ingatlan óvodává történő
átalakítására vonatkozó építési engedélyes terv elkészítéséről szóló 95/2015.
(IX.29.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.) Z-Terv Stúdió Kft. 4405 Nyíregyháza, Ipari u. 11.
2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
11. napirendi pont: Gépi földmunka végzésének tudomásul vétele.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
110/2015. (XI.26.)
határozata
gépi földmunka elvégzésének tudomásul vétele
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A Képviselő-testület
1.) Tudomásul veszi, hogy Türk László vállalkozó (4465 Rakamaz, József
Attila út 12/a.) a Guthy köz kitisztítását, valamint a Szabolcs Község
Önkormányzatának tulajdonát képező Szabolcs, Tiszafolyó út 3. szám alatti
ingatlanon a gyümölcsfák kiszedését, betonkerítés bontását, romos
melléképület lebontását, valamint az egész telek legyalulását elvégezte
Szabolcs Község polgármesterének megrendelése alapján, melynek költsége
652.425.- Ft.
2.) A gép földmunkálatok elvégzésének költségét az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében a községgazdálkodás feladat dologi kiadásai terhére
biztosítja.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
A határozatról értesül:
1.) Türk László vállalkozó 4465 Rakamaz, József Attila út 12/a.
2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
12. napirendi pont: Mudrány Kúria utcafronti kerítése festési munkálatai
elvégzésének tudomásul vétele.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
111/2015. (XI.26.)
határozata
Mudrány Kúria utcafronti kerítése festési munkálatai elvégzésének
tudomásul vétele
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A Képviselő-testület
1.) Tudomásul veszi, hogy az Edro-Team Kft. (4555 Levelek, Kossuth u. 46.) a
Mudrány Kúria utcafronti kerítése festési munkálatait elvégezte, melynek
költsége 584.092.- Ft.
2.) A festési munkálatok elvégzésének költségét az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében a művelődés, múzeum feladat dologi kiadásai terhére
biztosítja.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
A határozatról értesül:
1.) Edro-Team Kft. 4555 Levelek, Kossuth u. 46.
2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
13. napirendi pont: A Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető és
Szolgáltató Kft. elbirtoklási kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
határozat-tervezet A alternatívájának 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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
112/2015. (XI.26.) KT.
határozata
önkormányzati vagyon elbirtoklása iránti kérelem megtárgyalása
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A Képviselő-testület
1.) Mint a vásárosnaményi 0308/2 hrsz. alatt felvett, 8972 m2 területű, kivett
telephely megjelölésű külterületi ingatlan 5/9000-ed részilletőségű ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonosa hozzájárul, hogy részilletőségét a Beregvíz
Víz- és Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (4800 Vásárosnamény,
Nyíregyházi út 1. sz.) írásba foglalt megállapodás alapján elbirtoklás
jogcímén megszerezze és arra tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyeztesse.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
határozat melléklete szerinti írásbeli megállapodás aláírására.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: 2015. december 10.
A határozatról értesül:
1.) Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1.
2.) SARKA & Hauser & Karácsony Társas Ügyvédi Iroda
képviseletében Dr. Sarka Attila 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2., Pf.: 24.
3.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
4.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Iroda
14. napirendi pont: 2015. évi általános közmeghallgatás
meghatározása.
Előadó: Csegei László polgármester

időpontjának

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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:
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Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2015. (XI.26.)
határozata
2015. évi általános közmeghallgatás időpontjának
meghatározásáról
A Képviselő-testület
1.) Úgy dönt, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-a szerinti felhatalmazás, valamint Szabolcs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SzMSz.) 21. § (1) bekezdése alapján 2015. évben általános
közmeghallgatást tart a Kultúrteremben (4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 1.),
amelyek időpontja 2015. december 17. 1500 óra.
2.) Megbízza a polgármestert, hogy az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően
készítse elő a közmeghallgatásra szóló tájékoztatót és a lakosságot a fórumok
időpontjáról értesítse.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
15. napirendi pont: Szeretet Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelmének
megtárgyalása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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:
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Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
114/2015. (XI.26.)
határozata
Szeretet Nyugdíjas Klub részére támogatás nyújtása
A Képviselő-testület
1.) Úgy dönt, hogy a Szeretet Nyugdíjas Klub (4467 Szabolcs, Szabolcsvezér út
23.) /továbbiakban: Klub/ részére a Klub által pályázaton nyert Opel Vivaro
típusú kisbusz tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó, valamint a
pályázattal kapcsolatos ügyintézés során felmerült költségekhez 144.472.-Ft
összegű támogatást nyújt.
2.) Az 1.) pontbeli támogatás forrását az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások terhére
biztosítja.
3.) Kéri a Klub elnökét, hogy a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2015.
december 31. napjáig számoljon el Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete felé.
4.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatás nyújtásáról szóló megállapodás
aláírására, és a további szükségessé váló intézkedések megtételére.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.) Szeretet Nyugdíjas Klub 4467 Szabolcs, Szabolcsvezér út 23.
2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

16. napirendi pont: Mikulás-napi ajándékcsomag biztosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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
115/2015. (XI. 26.)
határozata
Mikulás-napi ajándékcsomag biztosítása
A Képviselő-testület
1.) Úgy dönt, hogy Szabolcs Község Önkormányzata a 2015. évi Mikulás-nap
alkalmából minden, a településen állandó lakóhellyel rendelkező, 2015.
december 31. napjáig 15. életévét még be nem töltő gyermek részére 800.Ft/fő értékben ajándékcsomagot nyújt.
2.) Az 1.) pontbeli ajándékcsomagok forrását az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében a községgazdálkodás feladat dologi kiadásai terhére
várhatóan 60 fő részére 800Ft/fő Bruttó összegben, azaz Br. 48.000.-Ft
összegben és további 7.000.-Ft –os várható dekorációs költséggel biztosítja
összesen 55.000.-Ft Bruttó összegben.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a további szükségessé váló intézkedések
megtételére.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2015. december 6.

17. napirendi pont: Szabolcs Község Térségéért Alapítvány létrehozásához
névhasználati engedély megadása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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 Önkormányzat
Képviselő-testületének
116/2015. (XI.26.)
határozata
Szabolcs Község Térségéért Alapítvány létrehozásához névhasználati
engedély megadásáról
A Képviselő-testület
1.) Úgy dönt, hogy engedélyezi Dr. Bányai Péter (4400 Nyíregyháza, Csipke
utca 5. 1/2 sz. alatti lakos) alapító által létrehozandó Szabolcs Község
Térségéért Alapítvány (4467 Szabolcs, Szabadság u. 40.) részére „Szabolcs
község” településnevének használatát.
2.) Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal

18. napirendi pont: Nyugdíjas Napi rendezvény költsége.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja
az Ügyrendi Bizottság ülésén Csegei László polgármester úr által elhangzott
szóbeli előterjesztés alapján a mellékelt határozat-tervezet elfogadását.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
117/2015. (XI.26.)
határozata
Szeretet Nyugdíjas Klub részére támogatás nyújtása
A Képviselő-testület
1.) Úgy dönt, hogy a Szeretet Nyugdíjas Klub (4467 Szabolcs, Szabolcsvezér út
23.) /továbbiakban: Klub/ részére a Klub által pályázaton nyert Opel Vivaro
típusú kisbusz tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó, valamint a
pályázattal kapcsolatos ügyintézés során felmerült költségekhez 144.472.-Ft
összegű támogatást nyújt.
2.) Az 1.) pontbeli támogatás forrását az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások terhére
biztosítja.
3.) Kéri a Klub elnökét, hogy a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2015.
december 31. napjáig számoljon el Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete felé.
4.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatás nyújtásáról szóló megállapodás
aláírására, és a további szükségessé váló intézkedések megtételére.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.) Szeretet Nyugdíjas Klub 4467 Szabolcs, Szabolcsvezér út 23.
2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

19. napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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Lakatos Mihály Ügyrendi Bizottság elnök:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2015. (XI.26.)
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 7. § (2) bekezdése a
következő c) ponttal egészül ki:
„7. § (2) c) rendkívüli települési támogatás”
2. § A rendelet a következő alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:
„Rendkívüli települési támogatás
10/A. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátásra
biztosított adott évi költségvetési keretösszegének év végi
maradványa terhére egyszeri karácsonyi támogatást nyújthat a
Szabolcson állandó lakóhellyel rendelkező természetes
személy részére.
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(2) A karácsonyi támogatás kiskorú támogatottak esetében
legfeljebb 2.000.- Ft, nagykorú támogatottak esetében
legfeljebb 4.000.- Ft összegben állapítható meg.
(3) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nem kell
benyújtani.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 14 óra 45 perckor lép hatályba és a
hatályba lépését követő második napon hatályát veszti.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

Csegei László polgármester:
Kérem jegyző urat, hogy a rendeletet a helyben szokásos módon hirdesse ki. A
rendelet kihirdetésének idejére szünetet rendelek el.
1435 órától 1445 óráig az ülés szünetel.
20. napirendi pont: Egyszeri karácsonyi pénzbeli támogatás megállapítása.
Előadó: Csegei László polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
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
118/2015. (XI.26.)
határozata
egyszeri karácsonyi pénzbeli támogatás megállapítása
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A Képviselő-testület
1.) Úgy dönt, hogy Szabolcs Község Önkormányzata a karácsonyi ünnepek
közeledtével települési támogatásként hivatalból egyszeri karácsonyi
pénzbeli támogatást nyújt minden, a településen 2015. november 26.
napján állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy részére.
2.) Az 1.) pontbeli támogatás mértékét a 2015. november 26. napján kiskorú
személyek részére 1.000.- Ft/fő, a 2015. november 26. napján nagykorú
személyek részére 1.500.- Ft/fő értékben határozza meg.
3.) Az 1.) pontbeli ellátás forrását az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a
társadalom- és szociálpolitikai juttatások terhére biztosítja összesen
550.000.-Ft összegig.
4.) Felhatalmazza a polgármestert a további szükségessé váló intézkedések
megtételére.
Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2015. december 21.

Ezt követően Csegei László polgármester az ülést 14.55 órakor bezárta.

K.m.f.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

