
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  február  27-i
üléséről.

Jelen  vannak: Bárdos  József  Szabolcs  polgármester,  Bogyó  József,  Hajdu  Gábor,
Dr. Szántai –Kiss László, Szajlai Gábor, Orosz Lajosné, Udvari János képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző, 

                                            Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  képviselőket,   a  testületi  ülést
megnyitotta, megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  7 fő jelen van. 

           Ismertette az ülés napirendi pontjait,  ami a meghívóhoz képest  egy napirenddel
kiegészült, kérte azok elfogadását

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1./     Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapításáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./     Az  Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./     Közterület elnevezésének megváltoztatása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./      Javaslat az egészségügyi járó-és fekvőbeteg ellátás területi ellátási kötelezettségének 
módosításához
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5./      Települési támogatásokról és egyéb szociális támogatásokról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6./      Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.



Elfogadott napirendi pontok:

1./     Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapításáról.
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./     Az  Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./     Közterület elnevezésének megváltoztatása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./      Javaslat az egészségügyi járó-és fekvőbeteg ellátás területi ellátási kötelezettségének 
módosításához
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5./      Települési támogatásokról és egyéb szociális támogatásokról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6./      Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására.

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §  szerint a helyi önkormányzat
évente,  legkésőbb a költségvetési  rendelet  elfogadásáig  határozatban állapítja  meg a
Magyarország gazdasági stabilitásáról  szóló 2011.évi CXCIV törvény (továbbiakban:
Stabilitási  törvény)  45.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  felhatalmazása  alapján  kiadott
jogszabályban  meghatározottak  szerinti  saját  bevételeinek,  valamint  a  Stabilitási
törvény 3.  §  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A törvényi
felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletét,
melyben  meghatározásra  került,  hogy  mely  bevételek  minősülnek  saját  bevételnek,
illetve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a határozati javaslat mellékleteként
csatolt  formanyomtatványt,  amely alapján bemutatható az önkormányzatok adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettsége.  A  helyi  adók  esetében
feltételeztük, hogy az iparűzési adó rendszere a következő években is fennmarad, de
annak jövő évre vonatkozóan további csökkenésével számoltunk.  2015. évben és azt
követő  években  sem tervez  Önkormányzatunk  hitelt  felvenni.  Kérte  a  képviselőket,
akinek hozzászólása van a napirenddel kapcsolatban, az tegye meg.

H o z z á s z ó l á s nem volt.
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Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
Mezőnyárád község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre és az azt követő
évekre vonatkozó saját bevételeinek és a 2011.évi CXCIV tv. (Stabilitási tv.) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható  összegét  a  határozat  melléklete  szerint  állapítja  meg  és  a  mellékletnek
megfelelően  határozza  meg  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetési  rendeletében
szereplő  saját  bevételek  és  az  adósságot  keletkeztető  fizetési  kötelezettségek
előirányzati összegét, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

3/2015.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A  saját  bevételek  és  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési
kötelezettségek megállapítása

Mezőnyárád község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre és az azt követő
évekre vonatkozó saját bevételeinek és a 2011.évi CXCIV tv. (Stabilitási tv.) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható  összegét  a  határozat  melléklete  szerint  állapítja  meg  és  a  mellékletnek
megfelelően  határozza  meg  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetési  rendeletében
szereplő  saját  bevételek  és  az  adósságot  keletkeztető  fizetési  kötelezettségek
előirányzati összegét.

Felelős:    Bárdos József Szabolcs polgármester
                   Farkas Julianna                   jegyző

Határidő: folyamatos

2. Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  előző
testületi  ülésen  a  képviselő-testület  tárgyalta  az  önkormányzat  2015.  évi
költségvetését.  Átbeszélte,  megtárgyalta  és  elviekben  el  is  fogadta  a  testület  az
önkormányzat pénzfelosztását. Elkészült a rendelet tervezet is az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről, amit a képviselők írásos anyagként megkaptak. A költségvetéssel
kapcsolatban  elmondta,  hogy  megnyugtató  az  a  tény,  hogy  nincs  szükség  hitel
felvételére,  hiányos  költségvetés  elfogadására.   Egyetlen  változás  történt  az  előző
ülésen megtárgyaltakon kívül,  be kellett tervezni 600 eFt finanszírozási hitelt.  Erre
azért  van  szükség,  hogy  ha  sikerülne  pályáznunk,  akkor  ne  kelljen  az  államtól
engedélyt  kérni  ennek a költségnek a felhasználására.  Megkérdezte  a  képviselőket,
akinek van hozzászólása az önkormányzat 2015. évi  költségvetés  elfogadásához, az
tegye meg.
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Orosz  Lajosné képviselő:  Az  írásos  anyagban  sehol  nem  lát  pályázatra  utaló  összeget.
Javasolta,  hogy  a  szerződéseket  át  kel  vizsgálni.  Megkérdezte,  hogy  amikor
megalakult a testület 17 millió megtakarításról beszélt az akkori polgármester, most a
költségvetés  tárgyalásakor  9 millió  Ft-ra változott  az összeg, a különbség mire lett
elköltve? Javasolta még, hogy minden kiadásról, munkálatokról amit az önkormányzat
végrehajt, előtte tudassa a testülettel.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnál olyan
kiadások nincsenek, ami költségvetésbe ne lenne betervezve, így a képviselőknek is
tudni  kell  róla.  A képviselő  által  említett  17  millió  és  9  millió  közötti  különbség
november óta a működésre ment el, a számlákat ki kellett fizetni. Javasolta, hogy a
képviselőknek bármi gondja van, vagy szeretne tudni  valamit  a hivatalba bármikor
bemehet, hogy tájékozódjon, ne legyenek tisztázatlan dolgok előtte. 

Orosz Lajosné képviselő: Ismét elmondta, hogy minden kiadásról tudjon a képviselő-testület.

Bárdos József   Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy aki  egyetért  az
önkormányzat  2015.  évi  költségvetésével  a  rendeletben  foglaltakkal,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeltét.

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§(1) bekezdése, valamint a 24. §(2) bekezdése alapján – figyelembe véve e
jogszabály,  valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.
(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d., pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságai-
ra, a Képviselő-testület hivatalára (Közös Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költ-
ségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 161.187,-  eFt-ban
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2. költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)   165.821,-  eFt-ban

3. finanszírozási bevételek főösszegét                                                   65.363,-  eFt-ban

4. finanszírozási kiadások főösszegét                                                   60.729,-  eFt-ban

5. bevételi főösszegét                                                                            226.550,-  eFt-ban

6. kiadási főösszegét                                                                            226.550 ,-  eFt-ban 

állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csopor-
tonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
(államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8, melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csopor-
tonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
(államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
9.6, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 11.1, 12, 12.1 melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított  finanszírozási bevételek részletezését e
rendelet 2 melléklet B816 pontja és 3.sz.melléklet B811 pontja tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e ren-
delet 9 melléklet K.915 pontja tartalmazza.

(5) Az önkormányzati  szintű  működési és felhalmozási célú bevételi  és kiadási elő-
irányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –
a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet
1 melléklete tartalmazza. 

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat felada-
tonkénti részletezését e rendelet 13 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti
részletezését e rendelet 14 melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 
a) 1.000,-   eFt  általános tartalékot és 
b)        0     eFt céltartalékot állapít meg. 

6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb cso-
portokban a 20 melléklet tartalmazza. 

7.§ A Képviselő-testület a  költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát  e rendelet 16
melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 17 melléklete
szerint határozza meg. 

8.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a he-
lyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálá-
sáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gon-
doskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosí-
tásának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza
a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy
tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11.§ A Költségvetési  előirányzatok feletti  rendelkezési  jogosultság tekintetében,  az önkor-
mányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel ren-
delkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik
teljes jogkörrel.

12.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított elő-
irányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját
hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, il-
letve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatá-
sok és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartáson kí-
vülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosí-
tott előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett –
intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasz-
nálására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományuk-
ról e rendelet 23 melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást
teljesíteni.

2. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tarto-
zásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári
napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni.

15.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek
beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat
kell alkalmazni. 

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
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b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszá-
molandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és pro-
pagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informati-
kai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesí-
tése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzé-
sére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi
juttatások rovatain elszámolandó, 300.000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működé-
si célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú elő-
zetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, 

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel
adott előlegek,

h) az önkormányzat  által  az államháztartáson kívüli  szervezetek,  személyek számára
biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, sze-
mély nem rendelkezik hitelintézeti számlával. 

16.§ (1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illet-
ményalapját 2015. évben 38.650, - Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglal-
koztatott dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét  200.000, - Ft- ban hatá-
rozza meg.
(3) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, vala-
mint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére 5.000, - Ft/hó értékű étke-
zései utalványt biztosít,  míg az alkalmazotti étkezők részére  8.000 Ft/hó mértékű termé-
szetbeni juttatást nyújt.

(4) A természetbeni juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30
napot meghaladóan folyamatosan távol van.

Egyéb rendelkezések

17.§ (1) A Képviselő-testület  a civil  önszerveződő közösségek, sportegyesület,  együttesek,
klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott
keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele,
hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által
meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támo-
gatási szerződésben foglaltakat. 
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel,
személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támo-
gatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatko-
zóan. 

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy 
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a) a támogatásra pályázó, támogatást  kérelmező szervezetnek, személynek ne le-
gyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása,
továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvényben  foglalt  feltételeknek,
melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyi-
ben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. 

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vet-
te igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a
támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fi-
zetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. 

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapo-
dásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon be-
lül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év 01. 31 –ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló
számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott
személy ellenőrizheti. 

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, sze-
mély hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (szám-
adási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg
szabálytalanságot. 

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fej-
lesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a ket-
tőszázezer forint összeg alatti  támogatások kivételével – az Önkormányzat  honlapján
közzé kell tenni. 

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdés-
ben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani. 

(11)  Az államháztartáson kívüli  forrás átvételére  mind az Önkormányzatnál,  mind a
költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
(a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel, 
(b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség), 
(c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
(d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a Polgármester, illetve az
átvétellel  érintett  költségvetési  szervek vezetője, ezen összeg felett  minden esetben a
Képviselő-testület dönt. 

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás át-
vételéről a Polgármester, illetve az átvétellel  érintett költségvetési szerv vezetője fel-
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jegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határo-
zatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni: 

(a) átadó neve, címe,
(b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pont-

jában leírt feltételeknek.
(e) az átvevő aláírását.

(14)  A  Képviselő-testület  a  különféle  szervezetek  és  alapítványok  támogatására
200.000, - Ft-os keretet hagy jóvá a polgármester által történő felhasználásra, utólagos
bejelentési kötelezettség mellett.

18.§ A közvetett támogatások 2015. évre tervezett összegét e rendelet 22 melléklete tartal-
mazza.

19.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségének bemutatását e rendelet 18-19 melléklete tartalmazza.

20.§ A 2015. év várható bevételi  és kiadási  előirányzatok teljesülésére vonatkozó,  önkor-
mányzati  szintű  előirányzat-felhasználási  ütemtervet e  rendelet  21 melléklete  tartal-
mazza.

21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott,  az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csato-
landó  vagyonkimutatást  az  államháztartás  számviteléről  szóló  4/2013.  (I.11.)  Korm.
rendelet  30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani,  azt tovább nem kell
részletezni. 

Záró rendelkezés

22.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-
jétől kell alkalmazni.

3. Közterület elnevezésének megváltoztatása

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  Mezőnyárád
község Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve tár-
gyalja meg a Vörös Hadsereg és a Zalka Máté utcák neveinek megváltoztatását. A két
említett utca nevének megváltoztatására azért van szükség mert kihirdetésre került az
„Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő módosításáról”szóló 2012. évi CLXVII. törvény, mely 2013. ja-
nuár  01-én lépett  hatályba.  A törvény 4.§ alapján a  2011. évi  CLXXXIX. törvény
(Ötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény
nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendsze-
rek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifeje-
zést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer-
re közvetlenül utal. A községünkben azért nem került még sor az utca nevek megvál-
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toztatására, mert 2014 évben 3 alkalommal, míg 2015 évben 1 alkalommal került sor
választásra és a választás évében – a választói névjegyzék készítése miatt - nem lehet
közterületi  elnevezést  megváltoztatni.  Fentiekre  tekintettel  községünkben  a  Vörös
Hadsereg és Zalka Máté utcák átnevezése szükséges. A két utcában 21 lakást és kb. 42
főt érint  a változás.  Az érintett  utca lakóinak előzetesen kiküldött  tájékoztató levél
mellé egy javaslat tevő válaszlapot is küldtünk, mely alapján a Vörös Hadsereg utca
lakói a Kinizsi Pál (2), Viola (3), Bokor-köz (1), Diófa (1), míg a Zalka Máté utca la-
kói a Mandula (6), Hóvirág (1) és a Rét (1) neveket javasolták. Javasolta, hogy a leg-
több javaslatot kapott utcanevek, Vörös Hadsereg út tekintetében a „VIOLA”, Zalka
Máté út tekintetében pedig a „MANDULA” legyen az új utcanév.   Megkérdezte a
képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Farkas Julianna jegyző: Tájékoztatta a képviselőket és a televízió adásán keresztül az érintett
utcák lakóit, hogy a törvény kimondja, hogy az önkormányzati döntés alapján történő
utcanév változások miatt szükségessé váló hatósági igazolványok, tehát például lakcím
igazolvány, vállalkozó igazolvány és forgalmi engedélyek cseréjére vonatkozó hatósá-
gi eljárások illetékmentesek. A törvény alapján a közterület elnevezési eljárásban ho-
zott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfe-
lelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt  a címváltozás sze-
rinti lakóhely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár ré-
szére.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
az utcanév változás következtében a Vörös Hadsereg út  helyett  „VIOLA”, a Zalka
Máté út helyett „MANDULA” út legyen, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

4/2015.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy : Közterület elnevezésének megváltoztatása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 1-jétől 
Mezőnyárád községben a következő utak névváltoztatásáról döntött:

-  Vörös Hadsereg út új neve: „VIOLA”
-   Zalka Máté út új neve „MANDULA”
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az utcanév változással járó további
szükséges intézkedések megtételére.

Felel  ő  s: Bárdos József Szabolcs  polgármester
                          Farkas Julianna  jegyző

Határid  ő  : értelemszerűen

4. Javaslat az egészségügyi járó- és fekvőbeteg  ellátás területi ellátási 
kötelezettségének módosításához
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy 2012. évtől
átalakult a mezőkövesdi fekvőbeteg ellátás, mely változást követően az ellátási szintek
módosultak. Mezőkövesdet  és a környező  10 települést a kórházi fekvőbeteg ellátás
tekintetében a Heves Megyei Markhot Ferenc Kórházhoz csatolták. A kórház a négy
alapszakmában – szülészet-nőgyógyászat, gyerekgyógyászat, belgyógyászat, sebészet
– és a kiegészítő szakmákban: urológia, fül-orr gégészet, neurológia, baleseti sebészet,
pszichiátria, valamint a hozzájuk kapcsolódó diagnosztikában kell, hogy ellássa a
fekvőbetegeket. Azon fekvőbeteg ellátási formákban, amellyel az egri kórház nem
rendelkezik (pl.: speciális onkológiai ellátás, gyermeksebészet, idegsebészet) továbbra
is a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház az ellátásért
felelős intézmény.  A járóbeteg ellátás vonatkozásában elsődlegesen a Mezőkövesdi
Önkormányzat Rendelőintézete az ellátó intézmény, azonban azokat a betegeket,
akiknek magasabb szintű ellátásra van szükségük, továbbra is a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház látja el. 

Az új egészségügyi reform irányelve az, hogy lehetőség szerint a megyén belül
történjen az aktív betegellátás, tehát a jelenlegi helyzetet figyelembe véve
Mezőkövesd és a fentiekben felsorolt települések tekintetében is helyre kellene állítani
a területi integritást, hogy az érintett betegek a megyei egészségügyi intézményekhez
tartozzanak. 

A jelenlegi anomáliák megszüntetése érdekében Tállai András Nemzetgazdasági
Minisztérium miniszter-helyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő
kezdeményezése alapján folytatott egyeztetés során az érintett települések
polgármesterei kinyilvánították szándékukat azzal kapcsolatban, hogy a járó- és
fekvőbeteg ellátás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórházhoz tartozzon.  Kérte  am  képviselők  hozzászólását  javaslatait  a  napirendi
ponttal kapcsolatban.

H o z z á s z ó lá s o k.

Orosz  Lajosné képviselő:  Kérte  a  képviselőket,  hogy  javaslatukkal  támogassák,  hogy
Mezőnyárád település a Megyei Kórházhoz tartozzon. Mindezt a lakosság érdekében
tegyék meg!

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
Mezőnyárád  község a fekvőbeteg ellátás tekintetében kerüljön a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházhoz,  s   hogy  Mezőkövesd
Városban működő belgyógyászati 24 órás sürgősségi szakrendelés maradjon meg, az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

5/2015.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
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Tárgy: Javaslat az egészségügyi járó-és fekvőbeteg ellátás területi ellátási
kötelezettségének módosításához
-        Mezőnyárád község   Képviselő-testülete kéri, hogy az egészségügyi reform

keretein belül Mezőnyárád község a fekvőbeteg ellátás tekintetében kerüljön
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházhoz.

- Mezőnyárád község Képviselő-testülete kéri, hogy az egészségügyi reform
keretein belül a Mezőkövesd városban működő belgyógyászati 24 órás
sürgősségi szakrendelés maradjon meg.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs  polgármester

Határidő: értelem szerint

5. Települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  írásos
anyagot  megkapta  minden  képviselő,  amit  már  előzőleg  a  szociális  bizottság  tagjai
átbeszéltek.  Mint  tudják a  képviselők,  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások
rendszere  2015.  évben  jelentősen  átalakul.  Az  átalakulás  érinti  a  települési
önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításai közül a legtöbb 2015. március 1-jén
lép hatályba,  melyek  értelmében az állam által  biztosított  támogatási  formákon túl az
emberek szociális támogatással való ellátása, a jövőben az önkormányzatok feladata lesz.
Az önkormányzatok  szabadon  dönthetnek  a  támogatások  formájáról,  nagyságáról.  Az
állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások
képviselő-testületi  hatáskörbe  kerülnek.     A kötelező segélyek közül kikerül a
lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. Az önkormányzatok által
biztosított ellátás neve 2015. március 1. napjától egységesen települési támogatás lesz. E
támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 
Felkérte Farkas Julianna jegyzőt, hogy a rendeletet részletesen, pontról-pontra egyeztesse
a képviselő-testülettel.

Farkas  Julianna jegyző:  Ahogy  azt  már  a  polgármester  úr  is  elmondta,  a  települési
támogatásról  szóló  rendelet-tervezet  előzetesen  egyeztetve  lett  a  Szociális  Bizottság
tagjaival.  A  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  rendszere  2015.  évben
jelentősen  átalakul.  Ezért  az önkormányzat  képviselő-testületének 2015.  február  28-ig
meg  kall  alkotnia  a  települési  támogatásról  és  az  egyéb  szociális  ellátásokról  szóló
rendeletét,  amely március 1-én lép hatályba.  A rendeltben foglaltak alapján jelentősen
megváltoznak  a  pénzbeli  szociális  ellátási  formák.  A  pénzbeli  települési  támogatás
formái: az eseti települési támogatás és a rendszeres települési támogatás.

Az eseti települési támogatáshoz tartozik a létfenntartási támogatás, ami tulajdonképpen
az  átmeneti  segély,  önkormányzati  segély  helyébe  lép.  A  gyógyszertámogatás,  nem
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egyezik meg a közgyógyellátással, mivel ez csak eseti támogatásként adható. A temetési
támogatást  eddig is állapított  meg az önkormányzat Szociális Bizottsága.  A következő
eseti  települési  támogatás  a  születési  vagy  kelengye  támogatás  lenne.  A  képviselők
döntsék el a pontos megnevezést.  Továbbiakban eseti támogatásként az önkormányzat
elemi  kár  elhárításához  is  nyújthat  támogatást  a  rászorult  embereknek.   Az  eseti
támogatásokról még annyit kell tudni, hogy minden esetben a támogatás megállapítása
jövedelemhez  kötött,  a  rendelet-tervezetben  foglaltaknak  megfelelően,  ha  azzal  a
képviselők is egyetértenek a családban élők egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, míg egyedül élő esetében a 200 %-át meg
nem haladja.   Az eseti  települési  létfenntartási  támogatás  egy évben két  alkalommal,
alkalmanként maximum 20.000,- Ft adható. Dönteni kell a képviselőknek arról is, hogy a
jogosultságról  továbbra  is  a  Szociális   Bizottság  döntsön  vagy  a  polgármester.  A
települési  gyógyszertámogatás,  mint  ahogy  már  említettem,  nem  ugyanaz  a
közgyógyellátás  megállapításával.  Gyógyszerkiadásokra  tekintettel  települési
gyógyszertámogatásra  jogosult  az a  közgyógyellátásban nem részesülő személy,  aki  a
gyógyszerkiadások,  illetve  betegséghez  kapcsolódó  kiadások  miatt  időszakosan  vagy
tartósan  létfenntartási  gonddal  küzd.  Gyógyszertámogatásra  jövedelemhatár
megállapításán  túl  akkor  jogosult  a  kérelmező,  ha  a   gyógyszerkiadásai,  illetve
betegséghez  kapcsolódó  kiadásai  elérik,  vagy  meghaladják  a  havi  5.000.-  Ft-ot.  A
gyógyszertámogatást egy évben két alkalommal lehet megállapítani, az egy alkalommal
megállapított  eseti települési  gyógyszertámogatás maximális  összege 5.000,- Ft, amely
kizárólag gyógyszerutalvány formájában adható.
A települési temetési, születési támogatás tulajdonképpen  eddig is volt az önkormányzat
támogatásai  között,  ezek  a  támogatási  formák jövedelmi  viszonyokra tekintett  nélkül
adhatók,  az  elbíráláshoz  szükséges  mellékletek  megléte  esetén.  Temetési  támogatás
esetében szükséges mellékelni a kérelmező nevére kiállított temetési számlát és a halotti
anyakönyvi  kivonatot,  míg  a  születési  támogatás  esetében  az  újszülött  születési
anyakönyvi kivonatának másolatát.   A támogatás összege, ha azzal a képviselők egyet
értenek, kérelmenként 20.000,- Ft.
Települési  támogatás elemi kár elhárításához,  mint új  támogatási  forma jelent meg az
önkormányzat támogatási formái között.  Elemi kárra tekintettel települési támogatásra
jogosult az a személy, aki a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli  élethelyzetbe  került.  Elemi  kárnak  minősül  a  biztosítási  kártérítéssel  nem
rendezett  tűz,  robbanás,  vihar,  villám,  továbbá  viharon  kívüli  egyéb  elemi  kár,
földcsuszamlás,  talajsüllyedés,  földrengés,  árvíz  miatt  bekövetkezett  kár.  A támogatás
összege  kérelmenként  maximum  200.000.-Ft  lehet.  Egy  ingatlanra  egy  évben  csak
egyszer lehet támogatást adni annak akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.
A települési lakásfenntartási támogatási forma tulajdonképpen a február 28-ig érvényben
lévő normatív lakásfenntartási támogatást váltja fel, csak más feltételekkel.  Mezőnyárád
község közigazgatási  területén  bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő
személyeknek, az általuk lakott lakás fenntartási költségeihez az Önkormányzat havonta
támogatást nyújt lakásfenntartási támogatás formájában. A lakásfenntartási támogatásnál
figyelembe  vehető  költségek: a  villanyáram díja,  víz-  és  gázfogyasztás  díja,  a
csatornahasználat  díja, a szemétszállítási  díj.  A lakásfenntartási  támogatás a kérelem
benyújtását követő hónap első napjától 1 évre kerül megállapításra és annak mértéke:ahol
az egy főre jutó jövedelem a mindenkori  öregségi nyugdíjminimum  100% alatt  van:
4000.- Ft/hó ; ahol az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%   alatt van: 3000.-Ft/hó; ahol az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum  200%  alatt  van:  2000.-  Ft./hó.  A  természetben  nyújtott  szociális
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ellátásokhoz  tartozik  a  köztemetés.  A  köztemetést  a  helyben  szokásos  legolcsóbb
temetési  költségen  kell  biztosítani.  A  szociális  alapszolgáltatásoknál  települési
önkormányzat  személyes  gondoskodás  keretében  biztosítja  az  étkeztetést,  azoknak  a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni,
akik  megfelelnek  az  Szt.  62.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feltételeknek  (koruk,
egészségi  állapotuk,  fogyatékosságuk,  pszichiátriai  betegségük,  szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk).  A házi  segítségnyújtás  és  a  családsegítés  feladatait  a  Mezőkövesdi
Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
intézményi háttérrel látja el. 

Bárdos József Szabolcs polgármester:   Megköszönte a jegyzőnek a települési támogatásról
szóló  rendelethez  tett  kiegészítését.  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  a  nyitott
kérdésekre mondják el javaslataikat,  tegyék meg hozzászólásaikat a rendelet tervezettel
kapcsolatban.

Dr. Szántai-Kiss László  képviselő, Szociális Bizottság elnöke: Mint azt már a polgármester
úr  is  elmondta,  a  rendelet-tervezetet  előzőleg  a  Szociális  Bizottság  megtárgyalta,
átbeszélte.  Javasolta,  hogy  eseti  támogatásnál  az  újszülöttre  járó  támogatás  legyen
„születési” támogatás.

Orosz Lajosné képviselő: Települési támogatás elemi kár elhárítása tekintetében javasolta azt,
hogy  ha  valakinek  nincs   biztosítása  a  lakásra,  akit  elemi  kár  ér,  annak  legalább  a
biztosítási önerőt állapítsa meg az önkormányzat, hogy a továbbiakban tudjon boldogulni.

Udvari  János képviselő: Véleménye szerint,  ha valakinek nincs biztosítása a lakásra,  amit
elemi csapás ért, annak a megállapított 200 eFt, ha nincs több pénze, nem sokat ér. Ezzel
azt  akarta  mondani,  hogy nem lesz  elég  ennyi  pénz  a  munkálatokra,  nem tud  hozni
számlát, a pénz meg csak el fog fogyni. Lesz egy tartozása az önkormányzat felé, amit
egy  megrongálódott házra lehet esetleg „rátáblázni”. Véleménye szerint ez a támogatás is
csak annak lesz segítség, akinek még mellette van pénze a helyreállításhoz.

Hajdu Gábor képviselő: Véleménye szerint abban a helyzetben nagy segítség az is, ha pld. a
cserepet vagy, ha a téglát meg tudja venni a támogatásból a károsult személy.

Udvari  János képviselő:  Válaszában  elmondta,  hogy ő  ezt  teljesen  másképpen  látja,  mert
hiába  tudja  megvenni  valaki  a  cserepet  vagy  a  téglát,  vagy  bármi  mást,  ha  a  többi
hiányosságot  nem tudja megoldani  saját  erőből,  ebben az esetben válik feleslegessé a
kapott cserép, tégla vagy bármi.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszolva az elhangzott felvetésekre elmondta, hogy
valaki  helyett  a  biztosítási  önerőt  nem az  önkormányzatnak  kell  kifizetni,  ezzel  nem
kellene  bonyolulttá  tenni  a  támogatási  formát.  A települési  támogatás  nem erről  szól
tulajdonképpen.  Az  elemi  kár  okozta  támogatás  esetében  igaza  lehet  a  képviselőnek
amikor felvetette azt, hogy nincs más pénze a támogatásra kapott összegből nem biztos,
hogy helyre lehet állítani a keletkezett kárt, de úgy gondolja, hogy ha annyira komoly a
helyzet, akkor települési összefogással ki lehet pótolni a hiányzó összeget.

       Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért a rendelet-tervezettel kapcsolatban, annak
kiegészítésével,  miszerint  az  eseti  települési  támogatás  születendő  gyermek  esetében
születési  támogatás  lesz,  valamint  azzal,  hogy  a  támogatási  formák  elbírálására  a
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képviselő-testület   felhatalmazása  alapján átruházott  hatáskörben a Szociális  Bizottság
jogosult, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeltét.

Mezőnyárád község Önkormányzata képviselő-testületének
2 /2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Mezőnyárád község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) 
pontjában, 92.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés a), d) és g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

I. Fejezet

Általános szabályok

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Mezőnyárád község önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

.(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. 
§ (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában az 
önkormányzat Szociális Bizottsága gyakorolja.

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 
kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) 
bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:
a) az önkormányzati hivatalnál  írásban,  - a rendelet mellékletét képező 

formanyomtatványon -  előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet megindítani.
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott 

dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. 

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem 
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.
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(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból is 
meg lehet indítani.

3.  §  A  kérelmezőnek  a  kérelemben,  illetve  az  annak  mellékleteként  benyújtott
dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint
kell igazolnia.

4. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.
(2)  A  döntésre  jogosult  joga,  hogy  az  általa  rendkívül  indokolt  esetnek  elismert

helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő
kifizetésére. Erről a döntést tartalmazó határozatban kell rendelkezni.

5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig
kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani. 

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját
a vonatkozó határozat rendezi. 

(4) A rendszeres települési támogatás az arra vonatkozó igény benyújtását követő hó 1.
napjától kell megállapítani. 

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

6. § Az önkormányzat Szociális Bizottsága e rendelet alapján a jogosult részére települési
támogatást nyújt.

7. § A pénzbeli települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

aa) települési létfenntartási támogatás,
ab) települési gyógyszertámogatás,
ac) települési temetési támogatás;
ad) települési születési  támogatás
ae) települési támogatás elemi kár elhárításához,

b) rendszeres települési támogatás:

          települési lakásfenntartási támogatás,

1. Települési létfenntartási támogatás

8. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy,  aki önmaga, illetve
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő
kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja
meg. 

 (2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra
való rászorultságát.
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 (3) A települési létfenntartási támogatás eseti települési támogatás formájában nyújtható.
9.  §  (1)  Eseti  települési  létfenntartási  támogatás  egy  naptári  évben  maximum  két

alkalommal adható.
(2) Az egy alkalommal megállapított  eseti települési  létfenntartási  támogatás maximális

összege 20.000.- Ft.
(3)  Az eseti  létfenntartási  támogatásra  való  jogosultságról  az  önkormányzat  képviselő-

testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

2. Települési gyógyszertámogatás

10. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel  települési  gyógyszertámogatásra jogosult az a
közgyógyellátásban  nem részesülő  személy,  aki  a  gyógyszerkiadások,  illetve  betegséghez
kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2)  Az  eseti  települési  gyógyszertámogatás  iránti  kérelmet  haladéktalanul,  a  kérelem
beérkezését követő 5 munkanapon belül el kell bírálni.

11. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal
lehet megállapítani.

(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha 
a) családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 150 %-át,  egyedül  élő kérelmező esetében az öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének  200 %-át  nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai elérik, vagy meghaladják
a havi 5.000.- Ft-ot.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.
(4)  Az  egy  alkalommal  megállapított  eseti  települési  gyógyszertámogatás  maximális
összege 5.000.- Ft, amely kizárólag gyógyszerutalvány formájában adható.

12.  §  Az  eseti  települési  gyógyszertámogatásra  való  jogosultságról  az  önkormányzat
képviselő-testületének felhatalmazása  alapján,  átruházott  hatáskörben a  Szociális  Bizottság
dönt.

3. Települési temetési támogatás

13. § (1) A jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül települési temetési támogatásra jogosult
az a személy,  aki Mezőnyárádi lakos eltemetéséről gondoskodik, függetlenül attól,  hogy a
meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

 (2) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet 
a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy
b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.
(3) A támogatás összege kérelmenként, jövedelemhatár nélkül 20.000,- Ft.
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000,- Ft.
(5)A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a halotti

anyakönyvi kivonatot. 
(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező

vagy  a  vele  azonos  lakcímen  élő  közeli  hozzátartozója  nevére  –  kiállított  számla  eredeti
példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(7) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló
határozatban  meg  kell  jelölni  a  temetési  előleggel  való  elszámolás  módját  és  határidejét,
amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.
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(8) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének
felhatalmazása  alapján,  átruházott  hatáskörben  a  Szociális  Bizottság  dönt.  A  temetkezési
költségek  megelőlegezése  iránti  kérelem  esetén  a  kérelem  beérkezésétől  számított  5
munkanapon belül kell döntést hozni.

4.  Települési születési támogatás

14.§ (1) A család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül települési születési támogatásra 
jogosult az a szülő, akinek családjában gyermek született.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.-Ft. 
(3) A támogatásra irányuló kérelmet  írásban az e célra rendszeresített nyomtatványon a 

gyermek születési anyakönyvi kivonatát mellékelve kell előterjeszteni.
(4) A támogatás megállapítására átruházott hatáskörében a Szociális Bizottság  jogosult.

5. Települési támogatás elemi kár elhárításához

15.  §  (1)  Elemi  kárra  tekintettel  települési  támogatásra  jogosult  az  a  személy,  aki  a
bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elemi kárnak minősül  a biztosítási  kártérítéssel  nem rendezett  tűz,  robbanás,  vihar,
villám,  továbbá viharon kívüli  egyéb elemi kár, földcsuszamlás,  talajsüllyedés,  földrengés,
árvíz miatt bekövetkezett kár.

(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 200.000.-Ft lehet.  Egy ingatlanra egy
évben csak egyszer lehet támogatást adni. 

(4)  A  támogatás  a  rendkívüli  élethelyzethez  igazodóan  visszatérítendő  és  vissza  nem
térítendő támogatás formájában is nyújtható. 

(5) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll
fenn, ha

a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és
b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával

bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és
c) a kérelmezőnek és családjának nincs az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget

meghaladó vagyona, és
d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb

összegének 400 %-át nem haladja meg.
 (6) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem

beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart.
A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem
elutasítását vonja maga után.

(7) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó
nyilatkozatokat.

(8) El kell  utasítani  azt  a kérelmet,  mely esetében a kérelmező,  illetve családjában élő
személy

a) az elemi kárt szándékosan idézte elő, 
b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest 

nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt,
c) a keletkezett kár más úton (biztosítás) megtérült.
(9)  Az  elemi  kárra  tekintettel  kérelmezett  települési  támogatás  megítéléséről  az

önkormányzat Szociális  Bizottsága a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 napon
belül dönt.
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(10) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a
jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére,
vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.

(11) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben jogtalanul illetve nem a
támogatási  cél  szerint használta fel,  vagy az elszámolási  kötelezettségének határidőig nem
tesz eleget határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.

6. Települési lakásfenntartási támogatás

16. §  (1) Mezőnyárád község közigazgatási  területén  bejelentett lakcímmel rendelkező és
életvitelszerűen élő személyeknek, az általuk lakott lakás  fenntartási  költségeihez  az
Önkormányzat havonta támogatást nyújt lakásfenntartási támogatás formájában.
(2)  Az (1) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető költségek: a
villanyáram díja, víz- és gázfogyasztás díja, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj. 
(3) A lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
a)   akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  150  %-át,  egyedül  élő  kérelmező  háztartása
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.  
b) az érintett ingatlanban az alábbi jogcím szerint lakik: 
ba) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője 
 (4)  A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy  jogosult  részére
állapítható meg, függetlenül a  lakásban élő személyek és háztartások számától.  Külön
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
b) lakcímkártyát, amennyiben nem tulajdonos, a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi 
vagy bérleti, vagy használati szerződést,
c)  annak a  szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a  kérelmező a
közüzemi díj támogatás utalását kéri.
(6) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától 1 évre
kerül megállapításra és annak mértéke:
a)  ahol  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum
100% alatt van: 4000.- Ft/hó 
b.)  ahol  az  egy főre  jutó  jövedelme  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum
150%   alatt van: 3000.-Ft/hó
c.)  ahol  az  egy főre  jutó  jövedelme  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum
200% alatt van: 2000.- Ft./hó
d)  A  lakásfenntartási  támogatás  mértéke  500,-Ft/hó  összeggel  növelt  mértékben  kerül
megállapításra azon kérelmező esetében, aki előre fizetős mérővel rendelkezik és a támogatást
a mérő havi feltöltésére kéri.    
(7) A lakásfenntartási támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt szolgáltató
részére történik a tárgyhónapot követő hónap 05. napjáig.
(8) A lakásfenntartási támogatás megszűnik:
a) a támogatásra jogosult kérelmére,
b) a kérelmező a lakást részben, vagy  egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás
használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,
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c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett
változást a  bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a  Hivatalnak.
Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.
(9) A (8) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a döntéshozó,
amennyiben az egyösszegű visszafizetés a  kérelmező megélhetését  veszélyezteti,
részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.
(10)  Amennyiben  a lakásfenntartási  támogatás folyósítása a (8) bekezdés  c) pontjában
foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra  a
megszűntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
(11)  A  települési  lakásfenntartási támogatás  megítéléséről  az  önkormányzat  képviselő-
testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális  Bizottság dönt. 

17. § A Képviselő-testület a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként  a  kérelem  benyújtója,  illetve  az  ellátás  jogosultja  számára  a  lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg: 
 a kérelmet benyújtó köteles: 

a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat tiszta állapotban tartani, gondo-
zottságát fenntartani, rendeltetésszerű használatát biztosítani, 

b) udvarát rendezetten, tisztán tartani, gondoskodni kell a kert rendszeres gyomtalaní-
tásáról, kaszálásáról, a rajta lévő, az emberi egészséget károsító allergén növényzet
irtásáról, a különböző növényi-, és állati kártevők elszaporodásának megakadályo-
zásáról,

c) köteles lakókörnyezetét higiénikus állapotban tartani, továbbá a kerítéssel közvet-
lenül határos közterületet, járdát, vízelvezető árkot évszaknak megfelelően - szük-
ség szerint – takarítani, gyomtalanítani, kaszálni. 

18. § A jegyző a 17. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 
a) 5 napos határidő kitűzésével szólítja fel.
b)  A  kitűzött  határidő  eredménytelen  elteltét  követően  újabb  határidő  kitűzése  nélkül

döntéshozó a települési lakásfenntartási támogatás megszüntetéséről intézkedik.  

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

19. § A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő
ellátásokat nyújtja: köztemetés.

 Köztemetés

20. § (1) A köztemetést a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségen kell biztosítani.
(2)  A települési  önkormányzat  különös méltányosságból  az  Szt.  48.  §  (3)  bekezdés  b)

pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:
a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át,
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        b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át, és az érintett
személy vagyonnal nem rendelkezik.

(3)  A köztemetés  megítéléséről  az  önkormányzat  képviselő-testületének  felhatalmazása
alapján, átruházott hatáskörben a Szociális  Bizottság  dönt. 

IV. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

21. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében
a)  az étkeztetés, 
b) a családsegítés, és
c) a házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja. 
(2) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani
a) ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes állapotba kerülését, vagy
b) az ellátást az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében rendkívüli időjárási helyzet indokolja.
(3) Külön eljárás keretében akkor lehet ellátást nyújtani, ha az ellátást az érintettnek
 megállapították, de annak igénybevételével felhagyott, majd az ellátás megállapítását 
követő 2 hónapon belül ismét kéri az ellátást és közben az ellátás nyújtásának feltételei 
továbbra is fennállnak.
(4) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik:
a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy 
b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond, vagy
c) az ellátott meghal.
(5) A szociális törvényben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a

szociális  törvény  és  e  rendelet  megsértésével  nyújtott  szociális  alapszolgáltatást  a  (4)
bekezdés  a)  pontja  szerint  meg  kell  szüntetni,  továbbá  az  ellátást  jogosulatlanul  és
rosszhiszeműen  igénybevevőt  kötelezni  kell  az  intézményi  térítési  díj  teljes  összegének
megfizetésére.  Az  ellátás  megszüntetését  és  az  esetleges  megtérítési  kötelezettséget
határozatba kell foglalni.

.

1. Étkeztetés

22. § (1) Az étkeztetés  keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy jövedelmi
viszonyokra tekintet nélkül, aki

a) a kora miatt, ha a reá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
b) korkedvezményes, vagy korengedményes  nyugellátásban részesül,
c) az egészségi állapota miatt,  ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az

érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
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d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények
alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

e) a  szenvedélybetegsége  miatt,  ha  a  vonatkozó  szakorvosi  szakvélemények  alapján  a
háziorvos  igazolja,  hogy a betegség jellege miatt  az  érintett  nem képes  biztosítani  a  napi
egyszeri meleg étkeztetést, vagy

f) a  hajléktalansága  miatt,  ha  a  személy  nyilatkozatában  tartózkodási  helyeként  az
önkormányzat  illetékességi  területét  jelölte  meg,  és  a  hajléktalan  étkeztetésének  hiánya
veszélyezteti a hajléktalan életét.

23. § (1) Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást a saját konyhája által nyújtja.
(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott
a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel 
elvitelét – vagy
b) intézményből az étel házhozszállításával biztosítja.
(3) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást  megállapító határozatban

kell rendelkezni.

24.§ (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az
Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján külön rendeletben állapítja meg. 

2. Házi segítségnyújtás

25.  §  Az  önkormányzat  a  házi  segítségnyújtási  feladatot  a  Mezőkövesdi  Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi háttérrel
látja el.

3.  Családsegítés

26. § Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével
látja el.

V. Fejezet

Egyéb rendelkezések

27.  §  A rendeletben  nem szabályozott  kérdésekben  az  Szt.,  valamint  a  végrehajtására
kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

28.  §  (1)  Az  Szt.  58/B.  §  (2)  bekezdése  szerinti  szociálpolitikai  kerekasztal  tagjainak
minősülnek a törvényben meghatározottakon kívül a következő szervezetek képviselői:

a) védőnő,
b) általános iskola képviselője,
c) napközi otthonos óvoda képviselője
d) Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének mezőnyárádi csoportjának képviselője,
e) a szociális Bizottság elnöke.
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(2)  A szociálpolitikai  kerekasztal  összehívásáról  és  az  ülés  vezetéséről  a  polgármester
gondoskodik. A működéshez szükséges feltételeket az önkormányzati hivatal biztosítja. 

29. § (1) Az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján az aktív korúak ellátására való jogosultság
egyéb feltétele a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása.
(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása szabályait a 17. §- tartalmazza. 

(3) Az aktív korúak ellátása esetében a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására 
vonatkozó feltételek teljesítésére a járási hivatal szólíthatja fel az ellátásra jogosultat.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

30. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

31. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

6. Időszerű feladatok megtárgyalása

Bárdos József   Szabolcs: Kérte  a  képviselőket,  hogy adják  meg  e-mail  címüket,  hogy a
testületi anyagot elektronikusan át tudjuk küldeni részükre. Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a  március  15-i  ünnepséget  március  13-án  fogjuk megtartani.  Először  az  iskola
udvarán  hallgatjuk  meg  az  iskolások  műsorát,  majd  azt  követően  lesz  koszorúzás  a
könyvtár falán elhelyezett emléktáblánál.

Hajdu Gábor képviselő:  Tájékoztatta  a képviselőket,  hogy amit  az elmúlt  testületi  ülésen
elvállalt,  hogy utána fog nézni,  az önkormányzat  által  vásárolt  energiát  hogyan lehet
olcsóbbá  tenni,  a  banki  költségekre  árajánlatot  kért,  a  közétkeztetéshez  a  friss  hús
vásárlására  tett  ajánlatok  is  folyamatban  vannak.  Mindezekről  a  következő  testületi
ülésen kíván beszámolni.

Orosz  Lajosné képviselő:  Az  önkormányzat  jelenlegi  biztosítójával  kapcsolatos  iratokat
szeretné látni,  ahhoz,  hogy a legmegfelelőbbet  ki  tudja választani  a biztosítók közül.
Kérte a polgármester urat, hogy a kint lévő adótartozások behajtását szorgalmazza, mert
az  a  véleménye,  hogy  ha  kevés  pénzből  élő  állampolgárok  be  tudják  fizetni  az
adótartozásukat, akkor a nagy vállalkozók is fizessék be.

Farkas Julianna jegyző: Tájékoztatta a képviselőket,  hogy március 9-én indul a 2015. évi
helyi sajátosságokra épülő start munkaprogram. A program keretében december 31-ig 15
fő regisztrált munkanélkülit tudunk foglalkoztatni, ebben túlnyomó részt foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személyek vannak.  Kilátásban van még egy másik,
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, amikor 3 havonta lehet foglalkoztatni
kb. 20 főt. 
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Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy az a két fő, akik a településen minden nap a
szemetet  szedték,  tulajdonképpen,  milyen  munkára  voltak  felvéve?  Az  induló  start
munkaprogramban milyen munkálatokat kell elvégezniük a közfoglalkoztatottaknak?

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy az a két dolgozó, akik a
településen a szemetet szedték össze, ők a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnál
voltak foglalkoztatva, az ún. hulladékpillérnél, s nekik az volt a feladatuk, amit csináltak,
hogy  a  településen  minden  nap  össze  kellett  szedni  a  szemetet.  A  2015.  évi  start
munkaprogramban  színt  fognak  építeni  a  dolgozók,  azoknak  az  eszközöknek  a
tárolására,  amit  szintén   helyi  értékteremtő  program  keretében  állítottak  elő,  vagy
szerzett  be  az  önkormányzat.  Felújítási  munkálatokra  is  lehetőség  lesz,  amikor  az
önkormányzat  udvarán  lévő  melléképületet  fogjuk  felújítani,  így  helyet  biztosítva  a
közfoglalkoztatottaknak arra, ha rossz idő esetén, mint műhelyben tudjanak feladatokat
elvégezni. A harmadik része a programnak, amikor fa telepítést fognak végezni, az ún.
„császárfa”  telepítést  szeretnénk  folytatni,  ez  a  fa  alkalmas  lesz  a  bányából  érkező
porszennyezés elhárításához, később tüzelőanyag felhasználáshoz is. 

Udvari  János képviselő:  Megkérdezte  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzatnál  van-e
valamilyen pályázatfigyelő stratégia kiépítve?

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy pályázatfigyelésért nem
fizet  az  önkormányzat.  A  pályázati  lehetőségek  nyilvánosak,  minden  dolgozónak,
képviselőnek kötelessége, ha tud olyan pályázatról, ami az önkormányzat hasznára lehet,
szóljon.  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  a  NORDTENDER  készített  egy
felmérést  azokról  az igényekről,  amelyeket  az önkormányzat  pályázat  keretében meg
szeretne valósítani. Ezt továbbították a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
felé.

Hajdu  Gábor képviselő:  Elmondta,  hogy  elektronikusan  is  lehet  kérni  a  pályázati
lehetőségekről  ún.  hírlevelet,   az  e-mailre  minden  nap  megjelenik  a  friss  pályázati
lehetőség. Neki is van személy szerint ilyen tájékozottsága.

Orosz Lajosné képviselő: Hallott a NORDTENDER pályázati felmérésekről, s azt hiányolta,
hogy erről, akkor nem értesültek a képviselők.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy a  pályázati  felmérésre
adott  határidő  annyira  rövid  volt,  hogy  már  nem  fért  volna  bele  a  képviselők
összehívása, tájékoztatása.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Bárdos József  Szabolcs                                                                       Farkas Julianna
     polgármester                                                                                         jegyző
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