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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én
16.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatóterme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács Bálint,
Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Molnár Ivetta a Helvéciai Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetöje,
Sándor József sz Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja,
Szabóné Varga Beáta az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja.

Jegvzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fő
képviselő Jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület egyhangúlag
elfogad. Javasoa az írásban kiadott meghivóban szereplő napirendet tárgyalásra, melyet
mindenki írásban megkapott. Megkérdezi, hogy van-e javaslat, észrevétel a napirendi
pontokkal kapcsolatban.

Szabó Mihály egyéni képviselői indítványként Javasolja a Jakabszállás Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete a 2015.
évi költségvetésről című rendelet 4 (3) bekezdésének módosítását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Helvécia és Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi
költségvetéséről.
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(
önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.) rendelet módosításáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főJegyző.
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3. A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javitó Önkormányzati Társulás
megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. Élelmezést nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5. Képviselői indítvány a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (11.10.) önkormányzati
rendelet 4 (3) bekezdésének módosításáról.
Előadó: Szabó Mihály az Egészségügyi és Szociális bizottság tagja.

6. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert köszönti Molnár Ivettát a Helvéciai Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjét. Megkérdezi a megjelenteket, hogy van-e kérdés, kérés az intézményvezetőhöz.
Atadja a szót tájékoztatója megtartására a 2015. évi költségvetésről.

Molnár lvetta köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 2015. évre tervezett
költségvetést más szempontok figyelembevételével kellett megtervezni, mert személyi
változások várhatóak mind a négy településen. Van olyan dolgozója, aki 40 éves
munkaviszonnyal nyugdíjba megy, van, aki szül. Amennyiben a kiírt pályázatokra nem talál
megfelelő jelentkezőt, akkor meg kell oldani a helyettesitéseket, átjárást stb. A
közalkalmazottak részére felmentési idő, valamint szabadság is jár, mely időket is
figyelembe kell venni. Az önkormányzatok a finanszírozási szerződést aláírták, melyet
havonta fizetnek. Igyekeznek a tervezett összegeket nem túllépni. Jakabszállásra ebben az
évben áthelyezésre került egy autó, mert a támogató szolgálat teljesítésére más forrásból
sikerült új gépkocsi beszerzése. Az üzemeltetésre a költségek be vannak tervezve.
Igyekeznek gazdaságosan kihasználni a járműveket mindegyik településen.

Konfár János megkérdezi, hogy mikor megy nyugdíjba a dolgozó? Van-e jelölt helyette?

Molnár Iveha elmondja, hogy 2016 év elején. Orgoványon már régóta hirdeti
családgondozó munkakörbe a pályázatot, de eddig nem sikerült megfelelő személyt találni.
Jakabszálláson nem tudja, hogy van-e főiskolai végzettségű személy. Minden eshetőségre
felkészült, van vészforgatákönyve.

Szabóné Varga Beáta érkezett.

Szabó Mihály elmondja, hogy nem ért egyet az idős emberek beszállításával a klubba. 6 m
Ft mínusszal gazdálkodnak, ez nem kifizetődő. Az önkormányzat tankolja a kocsit.

Molnár Ivetta elmondja, hogy valóban az önkormányzatok fizetik a gépkocsik
üzemeltetését, mert az adott településen vannak. Felmérik az igényeket, hogy van-e
egyáltalán igény erre a szolgáltatásra és figyelembe veszik a gazdaságosságot is. Nem
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minden nap lenne ez a jellegű szolgáltatás, 1-1 rendezvény alkalmából, különböző
programokra. Ha túl sok igény ienne, akkor meg lehet állapítani térítési díjat Is. Vannak
olyan ellátottak Is, akit a hozzátartozók nem akarnak otthonba adni, de a nappali
felügyeletet ellátja a szolgálat és az étkezés is biztosított az Idős ember számára. A
fejleményekről folyamatosan tájékoztatja a testületet.

Tánczos László javasolja, hogy készítsenek előzetes felmérést az igényekre, ami valós.
Célirányosan kérdezzék meg az embereket, mert a Községházi értesítőt nem biztos, hogy
éppen az olvassa el, akire vonatkozik.

Kovács Bálint véleménye szerint ki kell próbálni, hogy az embereket érdekli-e?

Forczekné Tóth Csilla elmondja, hogy sokan nem tudnak arról, hogy milyen lehetőségek
vannak a nappali ellátás területén az otthonban.

Molnár Ivetta elmondja, hogy a nappali ellátást is menedzseli. Tekintettel arra, hogy van
autó eddig együtt volt a nappali ellátás és az emberek szállítása, illetve a különböző
beszerzések lebonyolítása. Előzetes tanulmány még nem készült ebben a kérdésben, de
korábban is voltak már igények az idős emberek szállítására vonatkozóan. Véleménye
szerint előfordulhat olyan eset is, hogy valaki úgy nyilatkozik, hogy igényli a szállítást, de
amikor oda kerül, akkor mégsem veszi igénybe. Ha csak tájékoztatásul van közrebocsájtva,
akkor amennyiben nem jön össze annyi igény, lehet mondani, hogy nem nyújtunk ilyen
szolgáltatást.

Tánczos László megkérdezi, hogy mekkora létszámról van szó, milyen a költségvonzata?
A Községházi Értesítő milyen szinten Jut el az érintettekhez?

Molnár Ivetta elmondja, hogy a 64 évet betöltöttek jöhetnek számításba. A
lakcimnyilvántartóból lekéri az adatokat. Véleménye szerint potenciálisan eljut az
érintettekhez az információ az értesítőn keresztül is.

Kovács Bálint javasolja, hogy személyesen szólítsák meg az embereket. A térítési dijakról
is kér tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a családsegítő szolgáltatás kötelező, hogy ingyenes
legyen?

Hegedűs Gáborné véleménye szerint kb. 500 fő a 64 éven felüliek létszáma.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a külön kiadások mit takarnak, illetve mennyi a cafetéria
juttatás?

Molnár Ivetta elmondja, hogy 8.000.- Ft/hónap, júliusban 15 e Ft, valamint a 3x 10200.- Ft
juttatás kiutalásáról a Társulási Tanács dönt, hogy kiadható-e a dolgozóknak.

Szabó Mihály megköszöni a tájékoztatást.

Szabó György Róbert az ebéd kiírásról is kér tájékoztatást.

Molnár Ivetta elmondja, hogy Jakabszálláson az idősek részére az óvoda konyhájában
főznek. Már korábban is felmerült, hogy megpályáztassák ezt az ellátást a helyi vendéglátó
egységek között, hogy ki mennyiért tudná biztosítani? Helvécián és Ballószögön a Family
főz és kiszállitja az ügyfelekhez, biztosítják az ételest is. Orgoványon a Regős Vendéglő
főz, ott részben ők szállítanak, részben a Szolgáltató Központ. Javasolja megpályáztatni az
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Idősek étkeztetését, tekintettel arra, hogy az óvodának is szűkös a kapacitása. Törekednek
az időbeli kiszállitásra Is. 11 órára van elkészítve az ebéd, a kiosztással is sok Idő eltelik.
Ha nem érkezik be pályázat, akkor marad továbbra is az óvoda konyhája.

Konfár János megkérdezi, hogy hány idős ember kér étkezést? Árban hogyan jönnek ki az
érintettek, többe kerülne-e az ebéd?

Molnár Ivetta elmondja, hogy 72 fő igényli Jelenleg az ebédet. Árban nem jelent többet az
ügyfeleknek, mert ahol főznek, ott belekalkulálják a szállitási költséget Is. Amennyiben
marad az eddigi helyzet Jakabszálláson, itt is bele kell kalkulálni a szállítási díjat is.

Tánczos László megkérdez!, hogy az önkormányzat részéről készült-e tanulmány, hogy
mennyivel emeli meg az óvoda költségeit, ha csökken az étkezök létszáma?

Szabó György Róbert elmondja, hogy tanulmány nem készült, de ha 1 emberrel csökken
a dolgozói létszám, akkor nem emelkedik meg a költség.

Konfár János csatlakozik Tánczos László képviselő kérdéséhez, miszerint egy egységre
jutó költség mennyi?

Tánczos László, ez közgazdasági kérdés. Ki tud számolni egy olyan állapotot, hogyha
sokkal csökkentik az ellátottak létszámát, akkor az általános költség a megmaradt
létszámra oszlik szét, és ezáltal növekednek az egy egységre jutó költségek.

Molnár Ivetta megkérdezi, hogy a rezsiköltség mennyire osztódik?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a közüzemi fogyasztók együtt vannak az óvodával,
és csak becsülni lehet a fogyasztás összegét.

Molnár Ivetta elmondja, hogy a többi községben a hivatalok ellenőriznek. Szakmai elvárás,
hogy legalább 2 választható menü legyen, illetve diétás étkezést is biztosítani kellene. Ez
év januártól a gyermekétkeztetésben bevezetésre került az étkeztetési mintaprogram,
amelynek keretében nem lehet sózni, cukrozni, másként kell főzni a gyerekek részére, mint
a felnőtteknek.

Tánczos László megjegyzi, hogy az Idősebb korosztálynak régen sem volt választási
lehetősége. A rendszert működtetni kell.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Kecskeméten a Református Iskolában 4 féle
menüből lehet választani.

Bukovszki Sándorné megjegyzi, hogy mindenkinek 1-1 választási lehetősége van.
Megkérdezi, hogy eddig történt-e elmarasztalás az étkeztetés megszervezéséböl adódóan?

Molnár Ivetta elmondja, hogy jegyzőkönyvben rögzítve van, pénzügyileg eddig nem volt
retorzió. A két kocsi használatával megemelkednek a költségek ugyan, de ezt is be kell
kalkulálni a költségekbe, úgy mint a többi vállalkozó is, így nem biztos, hogy az ügyfeleknek
többe kerül.

Tánczos László megkérdezi, hogy mi annak az oka, hogy amióta két autó szállítja az
ebédet, azóta a belterületi lakosok később kapják meg.
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Molnár Ivetta elmondja, hogy amikor 1 autó szállította az ebédet az egyik dolgozó adagolta
ki az ebédet. Amióta két kocsi szállit, azóta az adott dolgozó a külterületi ebédet adagolja ki
először és utána a belterületet, amit Ő is szállit ki. A másik probléma az, hogy az Óvoda
konyhájában 11 óránál hamarabb nem bírják elkészíteni az ebédet, így hamarabb nem
lehet elkezdeni az adagok kikészítését. Javasolja, hogy írjon ki pályázatot az önkormányzat
32 ebédfőzésre az idősek részére. A beérkezett pályázatokat bírálja el bíráló bizottság. 1
hónapra visszamenőleg étlapot kérni, amiből lemérhető, hogy mennyire változatosan
főznek.

Tánczos László azt kéri, hogy a költségeket tisztán lehessen látni, ami a döntésnél fontos
szempont. A faluban szinte mindent megtermetnek, amit a konyhára be lehet szerezni.

Molnár Ivetta javasolja, hogy inkább helyi pályázót kellene választani, - ha pályáznak — aki
ismeri a helyi körülményeket.

Szabó György Róbert várja a véleményeket, javaslatokat, mivel a pályázat kiirására
később kerül sor. Fenntartja a jogot az önkormányzat a pályázat eredménytelenné
nyilvánitására. Megköszöni a felvetést a költségek pontos meghatározására vonatkozóan.
Elmondja, hogy a pénzügyesek jelenleg nagyon le vannak terhelve, határidős munkájuk
van, illetve teljesen átalakult a pénzügyi munka, amelynek eleget kell tenni. A következő
testületi ülésre előterjesztés készül és elhívja az óvodavezetőt, a konyhavezetőt és a
pénzügyes kollegát.

Kovács Bálint egyetért a javaslattal.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogyha nem növeli meg a lakók költségeit az étkeztetés
kiszervezése, akkor megoldható lesz, ha pályáznak. A hozzáállásra is oda kell figyelni.
Venni kell fel plusz munkaerőt. Ez minden évben visszatérő téma volt, de nem sok változás
következett be eddig. Véleménye szerint jobb munkaszervezéssel kellene megoldani ezt a
problémát, például tisztítsák meg a zöldségféléket, burgonyát már előző nap délután, vagy
lépcsőzetes munkaidökezdéssel kezdjenek korábban a segédek, vagy máshol végezzék
ezt a feladatot. Az alapanyag beszerzésre is oda kell figyelni, mert a borsófözeléknek
nagyon rossz a minősége. A rossz minőségű ételt nem fogyasztják el a gyerekek és
kidobják.

Szabó Mihály elmondja, hogy nem lehet egyoldalúan figyelni a dolgokra, ha rossz
minőségű a burgonya, akkor szerezzék be megbízható forrásból. Javasolja alma
beszerzését és annak a fogyasztását banán helyett. Korábbiakban sem tapasztalt
együttműködés készséget.

Tánczos László egyetért a javaslattal, és megjegyzi, hogy a banán gmo-s (genetikailag
módositott élőlény) növény.

Molnár Ivetta megkérdezi, hogy hogyan oszlik meg a közüzemi díj és a munkaerőre jutó
költség?

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mennyibe kerül egy ebéd, egy vacsora, a munkahelyi
étkeztetés, a helyi dolgozók ebédje?

Molnár Ivetta elmondja, hogy a többi településen külön van a gyermek és a felnőtt
étkeztetés. Nem tudták elhatárolni a költségeket.
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Szabó György Róbert elmondja hogy a magyar költségvetés finanszírozza a konyhai
dolgozók bérét. Adatot kell szolgáltatni, hogy mekkora létszámra főznek, hány adagot,
mekkora humán erőforrásra van szükség. Ezáltal az ingyenes étkeztetésre is kapunk állami
feladatfinanszirozást, ami a plusz két közfoglalkoztatott bérét nem foglalja magában.
Fontos cél, hogy változtatni kell az étkeztetés minöségén. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
konyha méreteiből adódóan véges a kapacitása, mert nem férnek el benne többen. A
nyersanyagok tárolására is szükséges helyet biztosítani, ki kell bővíteni a konyhát egy
hideg tároló helyiséggel.

Forczekné Tóth Csilla felhívja a figyelmet arra, hogy az ételek minőségbeli változása miatt
a só és cukorfogyasztás csökkenéséből fakadóan az idősebb korosztály számára
élvezhetetlenek az ételek.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a számlák aláírásakor tapasztalta, hogy helyi
östermelőktől is van alapanyag beszerzés felvásárlási jeggyel. Tehát, aki akar eddig is
tudott és ezután is tud árut szállítani a konyhára.

Tánczos László elmondja, hogy válogatásból ipari minőségű almát akart ajándékozni és
nem fogadták el.

Kovács Bálint elmondja, hogy adminisztratív akadályok is vannak. Nem érti az okát ennek
az ellenállásnak, azaz, hogy a konyhán nem fogadták az almát.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy a nyersanyag beszerzés körüli anomáliák minden
évben felmerülnek. Javasolja meghívni az óvoda és a konyha vezetőjét is,’ megbeszélni
velük, hogy mi várható, ha ki lesz szervezve az idősök étkeztetése. Előnyös lesz, vagy
éppen hátrányos, mert például nem kapnak annyi közhasznú segítséget.

Szabó György Róbert felveti, hogy mi lenne akkor, ha még saját magunknak kellene
megtermelni is az alapanyagokat. A közmunkások között nincsen szakképzett, akire rá
lehetne bízni. Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy a gázzsámoly elromlott, azt
azonnal meg kell javíttatni.

Szabó Mihály egyetért a javaslattal, hogy biztosítani kell a munkafeltételeket, ami elromlik,
azt javhsák ki.

Tánczos László megkérdezi, hogy mennyibe kerül?

Szabó György Róbert elmondja, hogy nem szükséges újat vásárolni, amikor meg lehet
javitani is töredék összegből. Ha nem teszik szóvá a problémákat a munkatársak, akkor
nem tud segíteni a megoldásban sem.

Konfár János megkérdezi, hogy jelenleg hány adag ételt készítenek a konyhán?

Szabó György Róbert elmondja, hogy naponta 400-500 adag ételt készítenek összesen a
gyerekeknek, az időseknek, a vendégétkezőknek, valamint az alkalmazottak részére.

Konfár János megállapítja, hogy mintegy 20 %-al csökkenne az étkezést igénybevevők
létszáma.

Molnár Ivetta megkérdezi, hogy mennyire pontos a rezsi költségek elszámolása?
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Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy az idösek nem fizetnek az étkezési
térítési díjban rezsiköltséget. Ebből következik, hogyha kiszervezik is az idősek
étkeztetését, a rezsiköltség megoszlása nem változik. E között van kb: 150.- Ft különbség.

Konfár János megjegyzi, hogy az elmúlt 10 év az étkeztetésben 0-s volt. Tekintettel arra,
hogy nincsen külön fogyasztásmérő felszerelve a konyhára, igy nem lehet pontos adatot
szolgáltatni.

Tánczos László véleménye szerint arányokat viszont fel lehet állítani.

Molnár Ivetta elmondja, hogy az étkeztetésre Helvécia kapja a normativát. Nem
számolhatja el a költségekben.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e még kérdés. Szavazásra kéri a testület
tagjait.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1812015. (II. 25.) határozata
Tájékoztató a Helvécia és Mikrotérsége Szociális Szolgáltató
Központ 2015. évi költségvetéséről.

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Helvécia és Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ
2015. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Ivetta
intézményvezetőt, hogy az idősek étkeztetésére vonatkozóan
a pályázat kiírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

Felelős: Molnár Ivetta intézményvezető
Határidő: 2015. április 30.

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak a 2. napirendi pont
ismertetésére.

Hegedűs Gáborné ismerteti Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015.( ) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és

természetbeni ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.) rendelet módosításáról szóló
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előterjesztést, melyet a testület tagjai írásban korábban már megkaptak. Felhívja a
figyelmet arra, hogy az eredetileg kiküldött irásos anyaghoz képest egy-két pontban
változás történt, bizonyos pontokban egyszerűsödnek az ellátások.

Bukovszki Sándorné egyetért az egyszerűsítéssel a közgyógyellátás területén.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mennyi többletkiadás terheli az önkormányzatot?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a felhasználható keretet — 6,5 millió Ft - tudja
felhasználni az önkormányzat, de ezt a részt célirányosan csak erre lehet felhasználni.

Kovács Bálint megkérdezi, hogyha magasabb összeget állapít meg a testület ás túllépi a
keretet, akkor mi lesz?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy az akkor az iparűzési adóból kerül finanszírozásra.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az iparűzési adó-erőképesség arányában a
legmagasabb támogatási összeget kapjuk meg.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy év közben lehet-e módosítani?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy lehet, de akinek korábban megállapították az ellátást,
azt már nem lehet elvonni a határozatban megállapított idő előtt.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a lakásfenntartási
támogatásra volt a legnagyobb igénylés benyújtva. Ez az ellátás időbeli korlát alá esne
november 1-töl április 30-ig, havi 3.000.- Ft /hó fix összegben, akinél az egy före jutó
jövedelem egy személyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 200 %-a, több személyes
háztartás esetén 250 %-a a jogosultsági határ,

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mennyi volt eddig az ellátás?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a törvényben előírt bonyolult képlet alapján határozták
meg. 2.500-6.000.- Ft között változott a havi ellátások összege.

Tánczos László megkérdezi, hogy a még fennmaradó 1 m Ft-nak mi a funkciója?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a rendkívüli települési támogatás indokolt esetben
kötelező feladat, a többi mérlegelés tárgyát képezi. Próbálták konkretizálni, különösen
elemi kár, személyes tárgyai megsemmisülnek, bűncselekmény áldozatává válik, vagy aki
nem tud magáról gondoskodni. Ebben az esetben nem lehet jövedelmet vizsgálni.

Tánczos László egyetért a javaslattal és elmondja, hogyha az élet olyan esetet produkál,
ami indokolja, akkor módosítja a testület a rendeletet.

Kovács Bálint, a 2 2. pontja. a polgármesterre ruházza át a döntést. Miért?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy adminisztratív szempontból lenne jó, de testületi
és/vagy bizottsági döntés is lehet. Felhívja a figyelmet, hogy más döntés többszörös
adminisztrációt jelent a kollegáknak.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy mennyire hitelesek a jövedelemigazolások?
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Szabó György Róbert elmondja, hogy előteriesztést kap az ügyintézőktöl.

Szabó Mihály véleménye szerint a helyes döntés meghozatalához, az előkészitésben a
köztisztviselői kar garanciát jelent.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogyha a költségvetés kevésnek bizonyul, akkor
módosítani kell.

Szabó György Róbert véleménye szerint félő, hogy kevés lesz az erre a feladatra
felhasználható keretösszeg.

A Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
312015. (111.12.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
912003. (IX. 09.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet szövegéveL)

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Szabó György Róbert ismerteti a Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javitó
Önkormányzati Társulás megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1912015. (II. 25.) határozata
A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javitó Onkormányzati
Társulás megállapodásának módosítása.

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javító Onkorrnányzati
Társulás megállapodásának módosítását a határozat
tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti módosított - az
egységes szerkezetbe foglalt - megállapodás aláírására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az élelmezésvezető által küldött táblázatot
megkapták a testület tagjai. Az élelmezést nyújtó Intézmények térítési díjának emelését
jelenlegi állapot alapján nem javasolja.

Kovács Bálint javasolja, hogy vegyék le a napirendről ezt a pontot. Javasol kevés emelést,
a minöséget javítani, és jobb minőségű alapanyagokat beszerezni.

Szabó Mihály véleménye szerint 5 %-os emelés nem elegendő a minőség javitására.

Bukovszki Sándornéjavasolja, hogy minden érdekeltet meghívni a tárgyalásra.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012015. (II. 25.) határozata
Elelmezést nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
élelmezést nyújtó Intézmények térítési díjának megállapításáról
szóló előterjesztést a következő testületi ülésen tárgyalja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert átadja a szót Szabó Mihálynak az önálló képviselői indítványa
előterjesztésére.

Szabó Mihály ismerteti előterjesztését. 2015. január 26-án a Községi Önkormányzat
Képviselö-testülete elfogadta a 2015. évi költségvetési rendeletet.

„Az én olvasatomban nem látom tisztán, hogy ez a döntés, amely felhatalmazza a
polgármestert, hogy meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról döntéséről
tájékoztatja a képviselö-testületet, ez a képviselő-testület számára elfogadható-e. Félmillió
Ft nagy pénz, jó pár év alatt a jelenleg meglévő tartalék pénzünket el is lehet úgy költeni,
hogy 4 év múlva a gödör szélén állunk.

Nem tudom, hogy az SZMSZ lehatárolja-e, hogy milyen feladatok esetén dönthet a
polgármester a felsorolt 28 feladat közül, illetve 21+4 óvoda, bölcsöde, valamint a
Polgármesteri Hivatal esetében. Szerintem az SZMSZ ezzel nem biztos, hogy foglalkozott.
Azt sem tudom, hogy egy kulturális rendezvényre előzetesen megszavazott összeg
emelését testületi határozat nélkül emelheti-e a polgármester. Támogathat-e

10



költségvetésben korábban nem szereplő feladatokat. A vismajor kerettel kapcsolatosan ez
idáig is szabad kezet kapott a polgármester, mert a viznek folyni kell. A megrongált
balesetveszélyes utat helyre kell hozni stb. Viszont például egy tragédia esetén
(lakhatatlanná vált családi ház, pályázathoz a legkisebbekhez is), pénz biztosítása megér
egy rendkívüli testületi ülést, ez a polgármestert is segíti abban, hogy valóban helyes
döntést hozott-e. Mindenféleképpen javaslom a jelenlegi 500.000.- Ft értékhatár
csökkentését. Természetesen távol áll tőlem, hogy javaslatommal akadályozzam az
önkormányzat működését.

Az értékhatárt a képviselő-testület 2015. évi költségvetésre vonatkozóan 150.000.-, azaz
Egyszázötvenezer forintban határozza meg.

Szabó György Róbert elmondja, hogy közel 10 éve a kifogásolt összeg 200 e Ft-ban volt
meghatározva. Megkérdezi, hogy miért szándékozik ezen összeg alá javaslatot tenni?

Szabó Mihály elmondja, hogy a testület dönt ebben a kérdésben.

Szabó György Róbert elmondja, hogyha attól tartanak, hogy a települési rendezvényekre
több megy ki a tervezettnél, ettől nem kell tartani. Ez csupán eseti döntési lehetőség,
amelyben lehetőség van átcsoportositásra bér, dologi, vagy pályázatok önerejére. Ez az
összeg maximum 500 e Ft lehet. Lehet, hogy csak 50 e Ft-ot kell átcsoportosítani. Másik
településeken ennyi van már évek óta meghatározva, és a törvény is lehetőséget ad erre.

Viski Mihályné kérdezi: úgy gondolja, hogy a falu megválasztott egy polgármestert. Ami
előre nem látható esemény bekövetkezik, 500 e Ft még egy családi vállalkozásnál is
megengedett. Egy település életében 500 e Ft-ot átcsoportosithasson, ez nem lehet
kérdés. Az utóbbi ülésen elfogadta a testület és nem volt ilyen probléma. Nagyon is
megbíztak a polgármesterben. Úgy látja, hogy a pénzügyes kollegákkal beszéli meg az
aktuális helyzetet, nem önfejűen dönt bizonyos kérdésekben. Az előző polgármester sem a
hasára ütve csoportositott át pénzeket. 2005-ben volt 150 e Ft ez az összeg, majd ezt
módosították 200 e Ft-ra. Véleménye szerint rugalmasabban kellene ezt a dolgot kezelni.
Ha bizonyos fokig nem kap szabad kezet a polgármester, akkor meg van kötve a keze.
Amikor a település többsége megbízott benne, akkor a testület ilyeneken fog vitatkozni? Ez
kivánkozott ki belőle. A pénzügyi szakemberek azért vannak ott mellette, hogy segítsék a
munkáját, és nem biztos, hogy pont 500 e Ft-ot ad át.

Tánczos László egyetért Szabó Mihály javaslatával. Elmondja, hogy 1990. óta tagja a
testületnek. A kollektív bölcsesség szellemében véleménye szerint 500 e Ft
átcsoportositása megbeszélést igényel. A testület hajlandó este 9 órakor is tárgyalni, ha
indokolt. A kollektív bölcsesség többet hoz ki, mint amit valaki egyedül el tud dönteni.

Viski Mihályné hangsúlyozza, hogy 10 évvel ezelőtt, 2005-ben volt 150 e Ft ez az összeg.
Nem érti, hogy miért probléma ez a keret összeg?

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a 2014. szeptember hónapban
módositott költségvetésben erősen magasabb összeg került átcsoportositásra 200 e Ft-nál.

Tánczos László megkérdezi, hogy akkor miért nem szólt ellene?
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Szabó György Róbert elmondja, hogy akkor nem volt képviselő, de látta a számokat.
Véleménye szerint, ha mérce, akkor mérjen egyformán.

Tánczos László véleménye szerint legyen lehetősége a testületnek információt szerezni
mindenről, a témáról, a felvetésről, ami a falu érdekét támogatja, annak mellette van.

Szabó György Róbert elmondja, hogy O-ra is le lehet venni az összeget. A környező
települések polgármestereivel egyeztetett, és a törvényi előírásoknak is megfelel. 300 e Ft-
ot javasol rögzíteni.

Tánczos László megkérdezi, hogy mi az indok?

Szabó György Róbert elmondja, hogy előttünk áll sok olyan ügy, amely évek óta csak
húzódik. itt az ideje rendbe tenni ezeket.

Tánczos László elmondja, hogy bármiféle olyan döntési probléma lesz, akkor megemelik
az összeget.

Viski Mihályné megkérdezi, hogy mi változott meg 1 hónap alatt?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az előterjesztett költségvetési rendeletben benne
volt az 500 e Ft, amely korábban — az elmúlt 10 évben -200 e Ft volt.

Hegedűs Gáborné felhívja a figyelmet arra, hogy a testület januárban ezt a rendeletet
egyhangúlag elfogadta. A rendeletalkotáshoz nagyobb előkészület szükséges, így ezen a
testületi ülésen nem tud a testület rendeletet módosítani. A következő testületi ülésre
elöterjeszti a rendeletmódositást. Kéri a részletes indoklást, mert meg kell indokolni a
módosítás okát, hogy nem tőle ered a rendeletmódositási inditvány. Szükséges
hatástanulmány és indoklás is.

Tánczos László javasolja, hogy a többiek is mondják el véleményüket, például a Pénzügyi
és Ugyrendi Bizottság elnöke.

Kovács Bálint elmondja, hogy gyakorlatilag egyetért képviselőtársai Tánczos László és
Szabó Mihály véleményével. Szó sincs arról, hogy bármilyen bizalom nincsen, csak
erősíteni akarják azt a dolgot, hogy beszéljék meg ezt a módosítást.

Forczekné Tóth Csilla megkérdezi, hogyha nincs bizalomvesztés, akkor miért
indítványozzák ezt? Mit, mire csoportosít át a polgármester, azt úgyis megbeszéli a
bizottsággal és a testülettel is. Indokolt esetben kerül sor erre úgyis.

Szabó Mihály kijelenti, hogy ez nem bizalmatlansági indítvány.

Tánczos László véleménye szerint, ha úgyis megbeszélik, akkor beszéljék meg előre.

Szabó György Róbert nem érti, ha eddig 200 e Ft volt a vitatott összeg, akkor most miért
javasolnak 150 e Ft-ot ami 10 évvel ezelőtt volt.

Kovács Bálint javasolja a következő testületi ülésre előkészíteni a rendelet-tervezetet és
döntsön akkor a testület az összeget illetően.

Szabó György Róbert kijelenti, hogy például a hó eltakaritás nem maradhat el. Az
önkormányzatnak nincs vis major kerete. Olyanon vitatkozik a testület, amire nincs
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félretéve. Ha szükséges oda p1. át kell csoportosítani 500 e, vagy 300 e Ft-ot. A
vizszivattyúzás költségeit Is le kell könyvelni valahova.

Tánczos László megkérdezi, hogy miért nem terjesztette már ezeket a testület elé?

Szabó György Róbert elmondja, hogy nem bonyolitani szeretné az életet, hanem haladni
szeretne az ügyek megoldásával. Nem csoportosított még át semmit és nincs is szándéka
indokolatlanul ilyet tenni. Bármilyen felmerült kérdés, megoldandó feladat esetén igyekszik
legalább 3 árajánlatot beszerezni és azokból a legkedvezőbbet elfogadni, amit már az
elmúlt néhány hónapban is prezentált. Ezzel a javaslattal — döntéssel — egy vésztartalékot
vesznek ki a kezéből. Sok mindent aláirt az elmúlt időszakban, amit az élet hozott. Voltak
olyan számlák is, amelyeket nem szívesen irt alá, mert az eredeti szerződéssel nem
mindenben értett egyet és nem is ő ida azokat alá. Hangsúlyozza, hogy az a célja, hogy a
felmerült feladatok a legoptimálisabb költséggel legyenek elvégezve. Például a Wolford
iskolához ajándékba kapott egy komplett cserépkályhát, amelyet be kell építeni és
megoldódik a terem fűthetőségének a problémája.

Tánczos László véleménye szerint a kollektív döntés sokkal erősebb, mint az egyéni.

Szabó György Róbert egyetért azzal, hogy meg kell beszélni a dolgokat. Folgármesterré
választása óta igyekszik a bizottsági tagokkal, a testületi tagokkal, a vállalkozókkal a
legszélesebb körű kapcsolatot fenntartani személyesen, informálisan, telefonon. Sok adatot
szolgáltat a testületi és bizottsági tagok részére, többek között megkapják a PM infót is,
melyet a Kincstár részére is továbbítani szükséges az önkormányzatnak.

Tánczos László kelenti, hogy segítenek.

Szabó György Róbert, a 200 e Ft-bál nem enged.

Tánczos László, fogalmazd másképp.

Szabó György Róbert az elmúlt 10 év inflációjával növeljük meg a 200 e Ft-ot.

Tánczos László véleménye szerint egyik oldalról sem az erőt kellene érzékelni. Szeretne
ott lenni a döntésekben, amit felvázolt.

Szabó György Róbert nem tudja megígérni, hogy nem lesznek olyan döntések.

Tánczos László véleménye szerint felhívja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, vagy
valamelyik tagját és megbeszéli vele.

Szabó György Róbert ez nem bizonyító erejű.

Bukovszki Sándorné, ha vészhelyzet van, nem megy velük szembe a Pénzügyi Bizottság
elnöke.

Konfár János véleménye szerint, ha rossz döntést hoznak, akkor kollektíven felelnek érte.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2112015. (II. 25.) határozata
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Képviselői indítvány a 2015. évi költségvetésről szóló
2/2015. (11.10.) önkormányzati rendelet 45(3) bekezdésének
módosításáról.

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbizza Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyzöt, hogy
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati
rendelet 4 5 (3) bekezdésének módosításáról szóló
előterjesztést a következő testületi ülésre készítse el.

Felelős: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző
Határidő: 2015. március 30.

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti Király János (6078 Jakabszállás, Kossuth u. 5. szám alatti
lakos) ingatlanvásárlási kérelmét.

Tánczos László megkérdezi, hogy mennyi a minimum ár, amit a testület meghatározott?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy 80 Ft/m2 volt.

Kovács Bálint megkérdezik, hogy el szándékozik adni az önkormányzat az ingatlant?

Szabó György Róbert elmondja, hogy olyan területről van szó, amely önkormányzati
tulajdonban van, de az igénylő ingatlanja körülveszi ezt a kis területet.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2212015. (II. 25.) határozata
Király János (6078 Jakabszállás, Kossuth u. 5. sz. alatti lakos)
ingatlanvásárlási kérelme

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Király János (6078 Jakabszállás, Kossuth u. 5. sz.
alatti lakos) kérelmét és az alábbi döntést hozta:

A jakabszállási 044/18 hrsz-ú szántó művelési ágú 1807 m2
nagyságú 1,88 AK értékű ingatlant a kérelmezőnek eladja 80.-
Ft/m2 egységáron, összesen 144.560.- Ft, azaz
Egyszáznegyvennégyezerötszázhatvan forintért.
Megbízza Szabó György Róbert polgármestert, hogy az
adminisztrációs teendők elvégzéséről intézkedjen, és a
szerződést aláírja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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Szabó György Róbert megkérdezi a megjelenteket, hogy tudnak-e olyan élö személyről,
akit elhurcoltak a Szovjetunióba és hadifogoly volt. Bejelenti, hogy ettől az évtől május 9-én
ünnepség keretében megemlékezés lesz a jakabszállási elesett katonákról, első, vagy
második világháborúsokról egyaránt. Ebben a kérdésben adatszolgáltatást kellett nyújtani.

A megjelenteknek nincs Ilyen személyről tudomásuk.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Csikszentdomokos Önkormányzata az ez évi
falunapot a testvér[elepülésekről érkező vendégekkel együtt kivánja megünnepelni. Ennek
érdekében pályázatot nyújtanak be. Ehhez a partnereknek is regisztrálniuk kell, amely a
megadott felületen megtörtént.

Szabó György Róbert elmondja, hogy március 1-től sok segély átkerül a
Kormányhivatalhoz. Az ügysegéd Új ügyfélfogadási ideje keddenként 8-10-ig lesz. A belső
átcsoportosítás megtörtént a dolgozók között, az adó ügyes kollegának lesz helyettese.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy árajánlatot kért a Templom utca vízjogi
engedélyezéséhez, vizhálózat bővítés terveinek elkészítéséhez. Eddig egy ajánlat érkezett,
vár még másik kettőt és ezekből választja ki a testület a legkedvezőbb ajánlatot.

Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzatnak nincsen beszerzési szabályzata,
amelyet pótolni kell és abban meghatározni, hogy milyen összeghatár fölött kell több
árajánlatot beszerezni, Illetve milyen értékhatárnál elegendő 1 db árajánlat beszerzése.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a mezőőr 2016. év elején nyugdijba megy. A
közalkalmazottak részére jár felmentési idő, amelyre már ennek az évnek a végén sor
kerül. Javasolja, hogy a mezőőri állás betöltésére pályázatot írjon ki az önkormányzat.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat ős tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2312015. (II. 253 határozata
Mezőőri álláspályázat kiírásáról döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselö-testülete
felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
mezőőri álláspályázatot irja ki és jelentesse meg a hirdetési
felületeken.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert elmondja, hogy TOP megbeszélés volt a megyeházán. Bejelenti,
hogy a korábban beadott elgondolásokkal egyetért. Javasolja kiegészíteni azzal, hogy a
pályázatba vegyék bele, hogy a közintézményekre kerüljenek fel napelemek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
24/2015. (II. 25.) határozata
Közintézmények napelemekkel történő felszereléséről döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a közintézmények napelemekkel történő
felszerelése a pályázatokban megjelentetésre kerüljön.
Felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidö: azonnal

Szabó György Róbert elmondja, hogy március 31-ig vízkár elháritási tervet kell készíteni.
A költségek még nem ismertek előtte, de meghivja a tervezőnőt ennek az ügynek a
megbeszélése érdekében.

Tánczos László kéri, hogy a 2003.évi terveket juttassa el a testület tagjaihoz.

Szabó György Róbert elküldi a levelet és a beszkennelt anyagot is.

Tánczos László javasolja, hagy a csatornák tisztitása folyamatos legyen. Bejárást
iktassanak be minden évben, hogy a helyszinen lássák, hogy mi a teendő, mik a feladatok.
1995-ben, 1999-ben és 2010-ben is voltak a településen vizes élmények.

Kovács Bálint egyetért a javaslattal és felhívja a figyelmet arra, hogy ahol megszüntetik az
átjárót, azokat a személyeket szankcionálja az önkormányzat.

Tánczos László egyetért a javaslattal és hangsúlyozza, hogy kivétel nélkül mindenki
legyen felelősségre vonva, még hogyha olyan helyen is dolgozik az illető.

Konfár János elmondja, hogy ez mezőőri feladat, hogy megállapitsa ki a felelős?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a csatornákról az elmúlt időszakban nagyon sok
fénykép készült. Egyetért a helyszíni bejárással, de a parkba se ment még ki a testület,
pedig arról is volt szó.

Tánczos László kifogásolja, hogy az Óvoda utcában nagy esőzések alkalmával megáll a
víz. Annak a rendezése sok embert érint és minél hamarabb rendezni kellene.

Szabó György Róbert elmondja, hogy beszélt az érintettekkel és pozitívan álltak hozzá a
felmerült helyzet megoldásához. A vizelvezetés megoldására sor kerül mihelyt a
csatornázás megtörténik.

Tánczos László elmondja, hogy a Sport utcánál is ugyanez a helyzet alakult ki, az árok és
az útpadka is tönkrement. Véleménye szerint a parkkal őszig már nem sok mindent lehet
kezdeni.
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Szabó György Róbert elmondja, hogy véleménye szerint a külterületi utak rendbetételére
előirányzott 3,3 m Ft kevésnek bizonyul. Az elmúlt szombaton fél 9-től fél 1-ig a külterületi
utakat járta és nézte. A Bogárzótól kezdve a vasút mentén, a határ utakon, a Hajtó úti
részen, a repülőtér környékén, a Görbeszéki tónál, a Szultán sarokban teljesen be vannak
nőve az utak fiatal fákkal, és gazzal. Van mit kitermelni. Sok a szétszórt szemét is.

Tánczos László Javasolja szélmentes napon a csatornapartokon a száraz gazt leperzselni
még akkor is ha víz áll a mélyében.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy az elmúlt években rendbe tették a dűlöutakat. Csodálkozik,
hogy ennyire rossz állapotban vannak.

Szabó György Róbert elmondja, hogy hihetetlen, de a sok eső tönkretette.

Konfár János elmondja, hogy szeptemberben lettek megcsinálva az utak, ennek ellenére
személyautóval és kisteher autóval már némelyik részen alig lehet közlekedni. A homokos
magasabb részek még úgy-ahogy járhatóak, de az alacsonyabb részek nem.

Tánczos László elmondja, hogy a helvéciai határút mentén is nagy problémák vannak.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a fakivágásokhoz új szerszámokat kell venni, mert
nagyon gyorsan elromlanak és többe kerül a javitásuk, mintha újat vásárolnak.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól tudja, hogy az
önerő alapra csak akkor lehet pályázni, ha legalább 50 %-os készültségi fokban van a
beruházás. Ezt az információt az illetékesek részére továbbította.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy 1 hétig javítás alatt volt a Níva. A
munkálatoknál érezhető volt a hiánya. Javasolja, ha pályázat megjelenik járuljon hozzá a
testület új autó beszerzéséhez.

Konfár János javasolja, hogy vásároljanak inkább kis traktort az utánfutóhoz, a
szivattyúzáshoz és a külterületi területeken végzendő munkákhoz. A fogyasztása és a
fenntartása is kevesebbe kerülne.

Tánczos László javasolja, hogy a következő testületi ülésen döntsön erről a kérdésről a
testület.

Konfár János elmondja, hogy a legutóbbi szennyvízzel kapcsolatos megbeszélésen
megkérdezte, hogy a vállalkozók szennyvízelvezetésével kapcsolatban mi a teendő. Azt a
tájékoztatást kapta, hogy amíg befogadó nyilatkozat nem lesz, addig tervezni sem
érdemes. A próbaüzem ideje alatt sem adhatnak ki befogadó nyilatkozatot. Nem adhat be
engedélyeztetésre semmit.

Szabó Mihály bejelenti, hogy a vevőjelölt a Felső-jakabszállási volt iskolaépületre
fenntartja a vásárlási szándékát, a következő héten keresi a polgármestert.

Szabó György Róbert véleménye szerint fizessen minél előbb, ne telefonálgasson. Attól,
hogy valaki telefonálgat, attól még nem lesz kifizetve a vételár.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a térfigyelő rendszert a vállalkozó még mindig nem
építette ki. Tértivevényes levélben szólította fel, hogy amennyiben nem írja alá a
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szerződést, akkor utalja vissza az előleget és március 31-ig valósítsa meg a beruházást.
Ha nem teljesít, akkor ügyvéddel fel kell venni a kapcsolatot.

Kovács Bálint véleménye szerint ennek komoly következményei lehetnek, ha nem teljesíti
a vállalását a kivitelező.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az önkormányzatnak vissza kell fizetni a pályázati
pénzt (9.900.000,- Ft), amennyiben 2015. december 31-ig nem valósul meg a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése. A vállalkozó már kapott 8,6 millió forint előleget, hogy 2014.
október 31-ig valósitsa meg a térfigyelő kamera rendszert.

Kovács Bálint javasolja, hogy a Fókusz Takarékszövetkezetet meg kell keresni, hogy mi a
szándékuk Jakabszálláson.

Szabó György Róbert elmondja, hogy tettek vételi ajánlatot a felszámolónak, de nem
fogadták el. Orgoványon is bérlik az ingatlant. Jakabszálláson is kértek olyan ingatlant,
amelyet bérelhetnének, de ilyet nem tud biztosítani a részükre, mert nincsen. Értesülése
szerint megvásároltak több bankfiókot, de ezekből is kettő már bezárt.

Forczekné Tóth Csilla elmondja, hogy Orgoványon is csak csökkentett szolgáltatást nyújt
a Fókusz Takarékszövetkezet.

Viski Mihályné az iskolaépület eladásával kapcsolatban elmondja, hogy elöleget vettek fel
és nem foglalót? Az előleget vissza kell fizetni, a foglaló pedig az eladóé marad. A másik a
térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban, mire fizetett ki az önkormányzat
pénzt, ha semmit sem csináltak? Ígéretre fizetni? A NAV hivatalos oldalán komolyan utána
keltett volna nézni a vállalkozónak. Milliókat kifizettek és 500 e Ft-on problémáznak,
milliókat kiadunk, foglaló helyett előleget vesznek fel, ezt egy laikus is tudja.

Szabó György Róbert elmondja, hogy nem így indult az ügylet. Nem adótartozás a
kifizetett előleg Igy inkasszálni sem lehet.

Szabó Mihály foglalóról van szó a szerződésben.

Hegedűs Gáborné, előleg van rögzítve.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a lakosság fele is kommunikálva volt a
kamerarendszer kiépítése, felháborodást váltana ki, ha nem lenne kiépítve. Az általános
tartalék terhére tudnánk kiviteleztetni, hiszen a pályázati pénz (9,9 millió Ft) a
Belügyminisztériumból már ki lett utalva.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó György Róbert polgármester megköszöni a
megjelenést és a testületi ülést berekeszti.

%ihí

Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző

KmfL
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Jakabszállás Község Polgármestere

Napirendi pontok:

ME GHÍ VÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. február 25-én szerdán 16.30 órakor

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

I. Tájékoztató a Helvécia és Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi
költségvetéséről.
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól hggö pénzbeli
ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.) rendelet módosításáról.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

/2015.( )
és természetbeni

3. A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodásának
módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. Élelmezési nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása.
Előadó; Szabó György Róbert polgármester.

5. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

Jakabszállás, 2015. febwár20.

György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
polgarmesterjakabszal1as.hu
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2. napirendi ponthoz
ELOTERJESZTES

a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Tár2v: A szociális rászorultságtól Riggő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 9/2003.
(IX. 09.) rendelet módosításáról szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. (4) bekezdés
g) pontja felhatalmazást ad az önkormányzat részére, hogy rendeletben szabályozza a települési
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint a kifizetésének,
folyósitásának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. A rendeletet 2015. február 28-
ig kell elfogadnia a képviselő-testületeknek.

A rendeletalkotási kötelezettségnek a korábbi szociális rendelet módosításával is eleget lehet
tenni. A hatályos rendelet tartalmazza a kifizetésre, folyósításra, visszafizetésre vonatkozó
szabályokat, melyek véleményem szerint változatlanul maradhatnak.

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra,
méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás
hatályon kívül helyezésre került a szociális törvényből.

Az önkormányzatoknak 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatást kell biztosítani.
A települési támogatás keretében nyújtható támogatás például:

- lakhatási kiadásokhoz,
- 18. éven felüli tartósan beteg hozzátartozó gondozásához
- Gyógyszer-kiadásokhoz,
- Lakhatási kiadások hátralékának rendezéséhez.

A rendeletalkotás során a szociális törvény által használt fogalmakat kell használni, de annak
meghatározása, hogy mely célokra, mely feltételek teljesülése esetén és milyen összegű
támogatást nyújt az önkormányzat, teljes mértékben a mérlegelési jogkörébe tartozik.

A szociális törvény egy kötelezettséget Ír elő a képviselő-testület számára, mégpedig 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 és a nyújtandó
támogatás összegének meghatározása az önkormányzat jogosultsága.

Tekintettel arra, hogy méltányossági ápolási díj már évek óta nincs a településűnlcön, ezt már a
lakosság is elfogadta, ezért annak szabályozása a települési támogatás feltételei között nem
indokolt.
A települési támogatást a lakhatási kiadásokhoz és a magas gyógyszerköltséghez való
hozzájárulás vonatkozásában tartom a legfontosabbnak.

Az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javaslom.

\\S Kőz
Jakabszállás, 2015. február2o.
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Rendelet-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. ( ) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
9/2003. (IX. 09.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásoból szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 132. * (4) bekezdés g)
pontjában és 134/E. *-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel aszociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. @-ában foglaltakat, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva — a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság és az Egészségügyi és
Szociális Bizottság véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja:

A szociális rászorultságtól fiiggő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.)
rendelet (továbbiakban: R) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.) rendelet (továbbiakban: R) I. (2) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:

„1.
(2) A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászomlónak települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászomlónak az életét, testi épségét veszélyezteti.”

2.

Az R 2. *-a az alábbiak szerint módosul:

„2. * Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásra való
jogosultságról való döntés hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.”

3.
Az R. 6. -a az alábbiak szerint módosul:

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rende’etében meghatározott
feltételek alapján települési támogatást nyújt az arra rászoruló személyek részére.”
(2) A rendszeresen nyújtható települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. sz. mellékletében
foglalt kérelem nyomtatványon, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 2. sz.
mellékletben foglalt kérelem nyomtatványon kell benyújtani.”

4.
Az R. 7/A. @-a az alábbiak szerint módosul:

„Rendkívüli Települési Támogatás
7/A.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendkívüli települési támogatást nyújt az 1993. évi III.
törvény 45. (3) bekezdésében meghatározott személyi kör részére. Rendkívüli élethelyzetbe
kerül különösen, akinek elemi kár következtében ingatlana lakhatatlanná válik, személyes



használati tárgyai megsemmisülnek vagy sürgős életmentő kórházi kezelés, műtét válik
szükségessé, vagy bűncselekmény áldozatává vált és ennek következtében napi létfeimtanásáról
nem md gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyi kör esetében a jövedelmi viszonyok vizsgálata
nélkül egyszeri alkalommal adható támogatás mértéke nem lehet legkevesebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál. de nem haladhatja meg annak összegét.

(3) Rendkívüli települési támogatás nyújtható továbbá az 1993. évi III. törvény 45. * (3)-(4)
bekezdésében meghatározott személyi kör részére is, ha családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 200 %-át.

5. *

Az R. 8. * (l)-4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Rendszeresen nyújtható települési támogatás
8. *

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít
gyógyszerköltségei kiadásához annak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező
személynek, akinek:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő esetén ajövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, és

c) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-ával megegyezik, vagy azt meghaladja és

d) érvényes közgyógyellátási igazolvániiyal nem rendelkezik.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a havi rendszeres gyógyszer költségéről szóló háziorvosi igazolást a 3. sz. melléklet szerint,
b) a családban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és a
c) Járási Hivatal határozatát arra vonatkozóan, hogy normatív, vagy alanyi jogon nem jogosult
közgyógyellátásra.

(3) Az ellátás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy éves időtartamra állapítható meg.
(4) Az ellátás mértéke havonta 6000.-Ft pénzbeli támogatás.”

6.

Az R. 8/A. *-a az alábbiak szerint módosul:

„8/A.



(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít a
lakásfenntartás költségeihez annak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező személynek,
akinek háztartásában:

a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át,
b) egy személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.

(2) A települési támogatás november 1. napjától április 30. napjáig (6 hónapon keresztül)
nyújtható, melynek összege háztartásonként 3000.-Ft/hó összegű pénzbeli támogatás.

(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának I. napjától, de legkorábban november 1.
napjától állapítható meg. A kérelem benyújtására szeptember I. napjától április 30. napjáig van
lehetőség.”

(4) A lakásfeniitartás költségeihez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, Mggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

7. *
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a 8/A.

.
rendelkezéseit legkorábban

2015. szeptember 1. napjától lehet alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 8. (5), (6), (7) bekezdése,
8/B. *-a, valamint 15. *-a.
(3) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Jakabszállás, 2015. Február 4.

Sza ó György Róbert Hegedűs Gákrné
polgármester cimzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015 -én kihirdetésre került.

Jakabszállás, 2015
Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző



Általános Indokolás

A rendelet-tervezet elkészítésekor a meglévő helyzet és a kapott állami támogatás vizsgálatából
indultunk Id.

2015. évben az önkormányzatot megillető szociális támogatás összege: 14.656.000.-Ft
Ebből le kell vonni ajanuári és februád szociális ellátások önerejét
és egyéb szociális kiadásokat: 8.217.000.-Ft-ot

Települési támogatásra felhasználható összeg ebben az évben: 6.439.000.-Ft

A méltányossápi közavóEv ellátásban részesültek száma 2014. évben 43 fő

Ez a létszám a Jelenleg még ható lyos feltételekkel:

- családban élőknél ajövedelem határ a nyugdf/minimzim 250 %-a, (71250)
- eedül élő esetén ajövedelem határ a nvugd minimum 300 %-a (85500)
- és a havi rendszeres ‘ógvitó ellátás költsége a nyugdijminimum 20 %-át meghaladja.

(5700)

Ha ezzel a létszámmal számolunk és havi 6000.-Ft-ot adunk,
ez egy évre: 43x6000x12= 3.096.000.-Ft

A jövedelem határ változatlanul hagyását javaslom. (Család esetén 250%, 71250.-Ft egyedül
élö esetén 300 % 85500.-Ft)

A lakásfeimtartás költségeihez eddig azon háztartások részesültek támogatásban, akiknél az egy
fogyasztási egysége jutó jövedelem nem érte el a 71.250.-Ft-ot. Az Így kiflzetett éves összeg:
7.773.200.-Ft volt, melyből az önkormányzatot terhelte: 20%, vagyis 1.554.640.-Ft
A 2014. évben jogosult háztartások száma: 170 volt, 2015.januárhónapban 162.

Mivel ajövőben teljes egészében az önkormányzatnak kell viselnie a szociális kiadásokat, ezt az
ellátási formát is szigorúbb feltételekhez kell kötni, vagyis a jogosultsági jövedelem határt
alacsonyabbra kell venni. Javaslat, hogy csak a Mtési időszakban lenne támogatás, novembertől
ápdlisig (6 hónap) havi 3000.-Ft összegben.

A jövedelem határok ez esetben egyedül élő esetén: a nyugdíj minimum 200 %-a, 57.000.-Ft,
Több személyes háztartás esetén: a nyugdíj minimum 150 %-a 42.750.-Ft

Ezt 120 rászoruló háztartással számolva: 120x3000x6= 2.160.000.-Ft

Így összesen a rendszeres kiadásokra éves szinten kellene: 5.256.000.-Ft

A fennmaradó 1.183.000.-Ft maradna a rendkívüli élethelyzetbe került emberek eseti
települési támogatásban részesítésére és a köztemetésekre.

Egyéb indokok alapján rendszeres települési támogatás nyújtását az önkormányzat anyagi
helyzete nem tesz lehetővé.



Részletes Indokolás

Az 1. g-hoz

A rendelet-tervezet 1. -a rendelkezik az R. 1. * (2) bekezdésének módosításáról, melyben
megbatározásra kerül hogy mely esetekben kell települési támogatást és egyéb szociális ellátást
nyújtani az arra rászorulónak.

A 2. *-hoz

A rendelet-tervezet 2. *-a rendelkezik az R. 2. *-ának módosításáról, mely a hatáskör
átruházásról rendelkezik.

A 3. *-hoz

A rendelet-tervezet 3. *-a módosítja az R. 6. *-át, mely eljárási szabályokat tartalmaz.

A 4. *-hoz

A rendelet tervezet 4. *-a módosítja az R. 7/A. *-át, melyben a rendkívüli települési támogatás
jogosultsági feltételeit szabályozza.

Az 5. *-hoz

A rendelet tervezet 5. -a az R. 8. * (l)-(4) bekezdéseit módosítja, melyben a rendszeres
települési támogatás magas gyógyszerköltségekre vonatkozó juttatásának szabályait írja le a
rendelet.

Az 6. *-hoz

A rendelet tervezet 6. *-a az R. 8/A. *-át módosítja, melyben a rendszeres települési támogatás
lakásfeimtartás kiadásaira való tekintettel történő nyújtását szabályozza.

Az 7. *-hoz

A rendelet-tervezet 7. *-a hatályon kívüli helyező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.



Hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. -a alapján a jogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A települési támogatás biztosítja az elesett társadalmi réteg számára a végső anyagi támogatást,
ha átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe került..

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetéséből több milliós nagyságrendű keretet kell erre a célra
feniitartani.

3. Környczeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása van.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. * (4) bek. g.) pontja ad felhatalmazást és
egyidejűleg kötelezi az önkormányzatokat a rendelet megalkotására.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.



JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
9/ 2003. (IX.09.)4 rendelete

fl Szociális rászorullságlúl függő pénzbeli és természetbeni ellátásokrúl

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.-a (1) bekezdésében, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 25.* (3) bekezdés, a 26.*, továbbá a 32.@ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

*(l) 12

(1) A rendelet személyi hatályát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. tv. határozza meg.

(2)12 A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítaiü, ha ezmek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

(3)4

Feladat és hatáskör

2. *01) 12

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásra való
jogosultságról való döntés hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

I 14/2003. (XII.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.
2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(VI. 16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június 16.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V.lO.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII. 18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XII. 12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január Ol-től.
8 10/2007. (V. 1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökröl — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX.13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2011-09-13-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



Eljárási rendelkezések

31

(1) A szociális ellátások megszüntetéséről, módosításáról, ajogtalaiiul felvett összeg megtérítéséről,
méltányosságból történő csökkentéséről, részletfizetés engedélyezéséről, illetve elengedéséről, az
ellátás iránti kérelmet első fokon elbírálni jogosult dönt, határozatban.

(2) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igénylő nagykorú személy, a
törvényes képviselő terjesztheti elő, - illetve bárki, aki tudomást szerzett a rászorult személyről.
Utóbbi esetben az eljárás hivatalból történő megindítása iránt kell intézkedni, amennyiben a
rászoruló is hozzájárul.

(3) A szociális ellátások iránti kérelmet - az eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében -

elsősorban a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatalhoz.

(4)”

(5)’

(6) A körülmények tisztázása során az igénylő a Polgármesteri Hivatallal köteles együttműködni.
Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a rendelkezésre álló adatok alapján
kell dönteni.

(7) Ha az I. fokon eljárni jogosult a szociális ellátás megtérítését rendeli el, a határozatban havi
részletekben történő megtérítést is meg lehet állapítani a kötelezett kérelmére, olyan összegű havi
részletekkel, hogy

a.) a havi részletek meg5zetée a kötelezett és családja létfenntartását ne veszélyeztesse,
b.) de a megtérítés ne aránytalanul hosszú idő múlva vezessen eredményre.

(8) Ha az I. fokon eljárni jogosult a szociális ellátás megtérítésére részletfizetést engedélyezett, két
havi részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztását követően a megtérítés egy összegben
esedékessé válik’.

2-
I 14/2003. (XII.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.

2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(VI. 16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. Június 16.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V.10.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII. 18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. Július 1.
7 16/2006. (XII.12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. Január Ol-től.
8 10/2007. (V. 1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökről — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX.13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 201 1-09-13-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



(9) A megtérítés összegét az alábbi méltánylást érdemlő esetekben —a fél kérelmére- lehet
csökkenteni illetve elengedni:

- hosszantartó súlyos betegség,
- elemi kár,
- a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 50%-át nem éri el.

(10) A kérelmező szociális helyzetéröl, körülményeiről kömyezettanulmány készíthető.
Nem szükséges kömyezettanulmányt készíteni, ha egyéb eljárás során Jegy éven belüli keletkezett
iratokból a kérelmező körülményei ismertek és azokban lényeges körülmény nem következett be.

(11) Kömyezettanulmány a szociális ellátást igénylő és családtagjainak természetes
személyazonosító adataira, a család szociális és vagyoni helyzetére —foglalkozás, munkahely,
lakáskörülmények, egészségi állapot- vonatkozó. az igénylő lakásán felvett adatok.

Az ellátás folyósításának időpontja, módja

4. *

(1) A megállapított támogatás folyósításáról elsősorban házipénztár útján kell gondoskodni a
jogerős határozatban megállapított időpont szerint.

Az ellátások ellenőrzésének szabályai

5. I

3—
I 14/2003. (XH.16.) sz. L-t. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.
2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatáyos 2004. március 2.
3 9/2004.(VI.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június lő.
4 1412005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V.l0.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 1112006. (VII. 18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XII.12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január Ol-től.
8 10/2007. (V.1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökről — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX.13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2011-09-13-tó!
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-töl
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



II. FEJEZET

A szociális ellátások formái

6. *12

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletében meghatározott
feltételek alapján települési támogatást nyújt az arra rászoruló személyek részére.

(2) A rendszeresen nyújtható települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. sz. mellékletében
foglalt kérelem nyomtatványon, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 2. sz.
mellékletben foglalt kérelem nyomtatványon kell benyújtani.

Időskorúak járadéka

7 *°°
(11)

Rendkívüli Települési Támogatás

7/A. *u2)

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendkívüli települési támogatást nyújt az 1993. évi III.
törvény 45. * (3) bekezdésében meghatározott személyi kör részére. Rendkívüli élethelyzetbe kerül
különösen, akinek elemi kár következtében ingatlana lakbatatlanná válik, személyes használati
tárgyai megsemmisülnek vagy sürgős életmentő kórházi kezelés, műtét válik szükségessé, vagy
bűncseleknény áldozatává vált és ennek következtében napi létfenntartásáról nem tud gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyi kör esetében a jövedelmi viszonyok vizsgálata
nélkül egyszeri alkalommal adható támogatás mértéke nem lehet legkevesebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál, de nem haladhatja meg annak összegét.(2850-28500)

(3) Rendkívüli települési támogatás nyújtható továbbá az 1993. évi III. törvény 45. * (3)-(4)
bekezdésében meghatározott személyi kör részére is, ha családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 200 %-át.

4-
1 14/2003. (XII.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.
2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(VI.l6.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június 16.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V.l0.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII. 18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XII. 12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január 01 -töl.
8 10/2007. (V. 1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökről — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX.l3) rendelettel módosított szöveg; hatályos 201 1-09-13-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1 -től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



Rendszeresen nyújtható települési támogatás

8. *u0) 12

(1)12 Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít
gyógyszerköltségei kiadásához annak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező szeméJynek.
akinek:

a)’2 családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át,

b)’2 egyedül élő esetén a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, és

c) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 %-ával megegyezik, vagy azt meghaladja és

d) érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a havi rendszeres gyógyszer költségéröl szóló háziorvosi igazolást a 3. sz. melléklet szerint,
b) a családban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és a
c) Járási Hivatal határozatát arra vonatkozóan, hogy normatív, vagy alanyi jogon nem jogosult
közgyógyellátásra.

(3) Az ellátás a kérelem benyújtása hónapjának I. napjától egy éves időtartamra állapítható meg.

(4) Az ellátás mértéke havonta 6000.-Ft pénzbeli támogatás.

(5)’ 2

(6)’ 2

(7)12

5—
I 14/2003. (XII.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.
2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(V1.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június 16.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V.10.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII.l8.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XII. 12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január 01 -től.
8 10/2007. (V. 1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökről — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX.13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 201 1-09-13-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1 -től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



8/A. *(b0 12

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít a
lakásfeimtartás költségeihez annak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező személynek,
akinek háztartásában:

a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át,
b) egy személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.

(2) A települési támogatás november I. napjától április 30. napjáig (6 hónapon keresztül) nyújtható,
melynek összege háztartásonként 3000.-Ftthó összegű pénzbeli támogatás.

(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, de legkorábban november I. napjától
állapítható meg. A kérelem benyújtására szeptember I. napjától április 30. napjáig van lehetőség.”

(4) A lakásfenntartás költségeihez nyújtott települési támogatás ugyana2on lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élö személyek és háztartások számától.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet. az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

8/B. *12

Ápolási díj

9.*8

6-
1 14/2003. (Xtl.16.) sz. ki. rendeLettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.

2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(V1.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június tó.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V. 10.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII.18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XI1.12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január Ol-től.
8 10/2007. (V. 1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökről — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (lxii) rendelettel módosított szöveg: hatályos 201 1-09-13-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



Pénzbeli és természetbeni támogatások

Átmeneti segély

Temetési segély

1

Rendkívüli szociális segély

1)

Lakásfenntartási támogatás

13. ‘‘

1 3/A.t3

l3/B.*(tt)

Természetben nyújtott szociális ellátások

Köztemetés

7
1 14/2003. (XII.16.) sz. 1cL rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.
2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(V1.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június 16.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V. 10.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII.18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XII.12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január Ol-től.
8 10/2007. (V. 1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átmházott hatáskörökről — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX. 13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2011-09-1 3-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



Közgyógyellátás

15.*12

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

III. FEJEZET

(1) Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselötestülete a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt
az alábbi személyek részvételével hozza létre:

- Jakabszállás Községi Önkormányzat Polgármestere,
- Jakabszállás Községi Önkormányzat Jegyzője,
- Jakabszállás Községi Onkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke,
- Jakabszállási Plébánia által delegált személy,
- Református Egyház Lelkészi Hivatala által delegált személy,
- Egészségügyi és Szociális Intézmény Vezetője.

(2) A Kerekasztal működtetéséért felelős a Jegyző.

8—
I 14/2003. (XII.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.

2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(VI.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június 16.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V.10.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII. 18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XII. 12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január 01 -től.
8 10/2007. (V.1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökről — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX. 13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2011-09-1 3-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



V. fejezet

Záró rendelkezések

18.*

(1) Az Önkormányzat rendeletében nem szabályozott kérdésekben a Szoc. Tv. és a végrehajtására
kiadott Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, közzétételéről a Jegyző gondoskodik,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1997. (V.9.) kt. számú rendelet és
az azt módosító 1/1998. (II. 4.) sz. kt., a 9/1999. (IX. 16.) sz. kt, az 5/2000. (VI. 28.) sz. kt rendelet.

Jakabszállás, 2003. augusztus 25.

Szabó Mihály Hegedűs Gábomé
polgármester j e g y z ö

9-
I 14/2003. (XII.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16.
2 4/2004. (111.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2.
3 9/2004.(VI. 16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június 16.
4 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22.
5 8/2006.(V.l0.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10.
6 11/2006. (VII. 18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1.
7 16/2006. (XII. 12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. Január 01 -től.
8 10/2007. (V. 1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1.
9 9/2007 (V.8) rendelet -(SZMSZ) 2.sz. melléklete az átruházott hatáskörökröl — szerint kt.

hatáskörét a polgármesterre ruházta át, hatályos 2009.V.8-tól.
10 13/2011 (IX.13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 201 1-09-13-tól
11 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-től
12 3/2015. (111.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től



I. Számú melléklet a 9/2003. (1X.9.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
Települési támogatás megállapítására

- lakhatási ldadásokhoz*

- gyógyszerldadásokhoz *

Kérelmező személyi adatai:

Neve:

Születési neve

Anyja neve

Születés helye, ideje

Lakóhelye:.............. irányitószám település

utca1út1tér házszám

Tartózkodási hely irányítószám település
utca’úUtér házszám

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: S S S — S S S_S S S
Állampolgárságw

Telefonszúm (nem kötelező megadni)

E-mail Cím (nem kötelező megadni)

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, Vagy

EU kék kányával rendelkező. Vagy

ÍL bevándorolületelepedett.

S menekülUoltalmazott’hontalan

Kérelmező háztartásban élők személyi adatai:

Név Születési hely
TÁJ állampolgár- hozzátartozóiSor

es és Anyja neve szám sága minőségSZ.
(születési név) idő

I

2

3

4

5

6

7



2
Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi nettó jövedelme, forintban:

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

I 2 3 4 5 6 7

1. Munkaviszonyból ás más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.Társas ás egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi ás más
önálló tevékenységből származó

3.Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.Nytigellátás ás egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

5.Őnkormányzat, járási hivatal ás
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6.Egyéb jövedelem

7.Összes jövedelem

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát aszociális igazgatásról és aszociális
ellátásolcól szóló 1993. évi III. törvény 10. q-ának (7) bekezdése alapján aszociális hatáskört gyakorló szerv--a NAV
hatáskörrel ás illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

ta megfelelő aláhúzandó.

Dátum

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása



Alulírott (kérelmező neve:)

lakcíme:

2. Számú melléklet a 9/2003. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
rendkívüli települési támogatás megállapítására

tartózkodási helye: szám alatti iakos.
kérem, hogy az önkormányzat rendkívüli települési támogatást állapítson meg részemre.

A kérelmező állampolgársága:______________________________ nem magyar áHampolgárság esetén idegenrendészeti
státusza: szabad monás s tartózkodásjogával rendelkező. D EU kük kártyával rendelkező, D bevándarolt’letelepedett, L
menekültaltalmazowho nta lan.

I. Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók íövedelmei:
> házastárs, élettárs;
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, Illetve nevelt gyermek;

) továbbá korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista,
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott. Illetve nevelt gyermek,
életévének betöltését megelözöen is fernállt;

Havi jövedelem

TÁJ
Rokoni (munkabér,Név Születési hely

Sor
es és Anyja neve . illampolgársága kapcsol n’ugdíj, családi

sz.
at pótlék,(születési név) Idő szam

áiwaellátás,gyer
mek_tartásdij)

1
kérel

mező

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összes jövedelem:

Egy főre jutó jövedelem Ft/fő:

illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
amennyiben ez az állapot a gyermek 25.



II. Rendkívüli életbelyzet, melyre tekintettel a támogatást kéri:

D betegség D gyógyszer* D gyermeknevelés D elemi kár elhárítás

D haláleset D élelmiszer D bűncselekmény áldozata D iskoláztatás

D egyéb

Indokolás:

Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1993. évi III. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi
adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.
Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi UI. törvény
l8.-a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat aszociális hatáskört gyakorló szervek, a
gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a
katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények kezelhetik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
*Mellékelni kell a gyógyszer felírást igazoló, 30 napnál nem régebbi recepte(ke)t. Ebben az esetben a
kérelmező hozzájárul, hogy a gyógyszerek kiváltásáról az önkormányzat intézkedik és tudomásul veszi, hogy
a gyógyszer kiváltása -a sürgősségi gyógyszerek kivételével- 3 munkanapon belül történik meg.
A kérelmező kijelenti, hogy: A kérelmemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok!

Jakabszállás,

__________________________________

kérelmező aláírása

Kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a kérelemben felsorolt. vele ezyütt élő csaMdtagjára vonatkozóan:
- havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemét kell igazolni, (p1.:

melléklet szerinti munkáltatói igazolás, álláskeresési ellátásról igazolás, nyugdíj összegéről, árvaellátásrál a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás + utolsó havi szelvény, családtámogatási ellátásokat hivatalunk
ellenőrzi TÁJ szám alapján az elektronikus rendszerben.

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem
esetén a kérelem henyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,

- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy ellátásban nem részesül.



3. számú melléklet a 9/2 003. (Lk 09) önkormányzati rendelethez

háziorvos neve

háziorvosi rendelő címe

HÁZIORVOSI IGAZOLÁS
RENDSZERES G YÓG YSZERKÖL TSÉGRŐL

A kérelmező személyi adatai

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási he’y:

Társadalombiztosítási azonosító jel:

Kérelmező által fizetendő,
- Ft, azaz

társadalombiztosítás által támogatott
havi rendszeres gyógyszerköltség: fonnt

Jakabszállás év hó nap.

P.h.

Háziorvos aláírása
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Jakabszállás Község Polgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. február 25-ej képviselő-testületi

ülésének 3. napirendi pontjához

TÁRGY: A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE WÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
ÖNKOR1jÁNYl4TI TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSITÁSA

Kiskőrös és Térsége Ivóvizminöség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
jeleniegi módosításának indoka az önkormányzatok beruházás-arányának megváltozása indokolja.

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban részt vevő tagönkormányzatok
képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének k) pontja, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.-a alapján
az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízellátás (mint önkormányzati feladat
és hatáskör) biztosítása, célszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező
társulást, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminöség-javító Onkormányzati Társulást (a továbbiakban:
Társulás) hoztak létre.

Ajelenleg érvényben levő társulási megállapodás VIII. I. pontja értelmében:

„Á társult Önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban a beniházáshoz történt hozzájárulás
arányában áüap4ják meg azzal, ho’ edk Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-ával.”

Az települési önkormányzatonkénti bontásban szereplő beruházási adatok az eredetileg (2012. 06.07-
én) megkötött támogatási szerződésben szereplő adatok alapján kerültek meghatározásra. A támogatási
szerződés 2014.10.06. napján módosításra került. A módosítás tárgya a projekt megnövekedett építési
költségeinek biztosítása. Ennek következtében a beruházás összköltségein belül szükség volt az egyes
önkormányzatok költség-arányának módosítására, mert a költségnövekedés két önkormányzat
beruházását érinti. A költség-arány módosítás következtében a társult önkormányzatok szavazati
aránya is megváltozott, de a változás Kiskőrös Város Önkormányzatának szavazati arányát nem érinti.
A szavazati arányok változását a társulási megállapodás módosítás 1. számú melléklete tartalmazza. A
szavazati arányok Soltvadkert és Jakabszállás települések esetében változtak.

Ajelenleg érvényben lévő társulási megállapodás V.!. pontja értelmében:

„A Társulás tagjai a Társulás működésénekfon’ásait saját költségverésükből, beruházás arányosan
biztosítják”

A támogatási szerződés módosításának következtében a beniházási arányok megváltoztak, ezért a
Társulás működésének forrását biztosító 2015. évi tagdíjak összegét is szükséges megváltoztatni
Jakabszállás esetében a 2015. évi tagdíj összege 269,711.- Ft, szemben a 2014. évi 272.937.- Ft
összeggel.

A Fenti változások figyelembe vételével előkészítésre került a társulási megállapodás módosítás, amely
a határozat-tervezet melléldetét képezi.

6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76/581-80O Fax: 76/581-802, + 36209392398

p0 lgarmesterj akabszallas. hu
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Jakabszállás Község Polgármestere
A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő-testület a társulási megállapodás módosításáink
tárgyában a határozat-tervezetben foglaltak szerint

Jakabszállás, 2015. február 20. ő1 pL
Szabó György Róbert

4’ polgármester
HÁTAROZAT- ZET

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége
Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulás megállapodásának módosítását a határozat
tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert az 1. pontban
foglaltak szerinti módosított - az egységes szerkezetbe foglalt - megállapodás aláírására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

6078 Jakabszállás, Petö% Sándor u. 14.
!76/58l-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmesterjakabszallas.hu



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2015. február 26-aj képviselö-testüleii
ülésére önálló képviselői indítvány

2015. január 26-án a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2015. évi költségvetési
rendeletet.

Azén olvasatomban nem látom tisztán, hogy ez a döntés, amely felhatalmazza a polgármestert, hogy
meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról döntéséről tájékoztatja a képviselő
testületet, ez a képviselő-testület Számára elfogadható-e. Félmillió Ft nagy pénz, jó pár év alatt a
jelenleg meglévő tartalék pénzünket el is lehet úgy költeni, hogy 4 év múlva a gödör szélén állunk.

Nem tudom, hogy az SZMSZ lehatárolja-e, hogy milyen feladatok esetén dönthet a polgármester a
felsorolt 28 feladat közül, illetve 21+4 óvoda, bölcsőde, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében.
Szerintem az SZMSZ ezzel nem biztos, hogy foglalkozott. Azt sem tudom, hogy egy kulturális
rendeivényre előzetesen megszavazott összeg emelését testületi határozat nélkül emelheti-e a
polgármester. Támogathat-e költségvetésben korábban nem szereplő feladatokat. A vismajor kerettel
kapcsolatosan ez idáig Is szabad kezet kapott a polgármester, mert a víznek folyni kell. A megrongált
balesetveszélyes utat helyre kell hozni stb. Viszont például egy tragédia esetén (lakhatatlanná vált
családi ház, pályázathoz a legkisebbekhez is), pénz biztosítása megér egy rendkívüli testületi ülést, ez
a polgármestert is segíti abban, hogy valóban helyes döntést hozott-e. Mindenféleképpen javaslom a
jelenlegi 500.000.- Ft értékhatár csökkentését. Természetesen távol áll tőlem, hogy javaslatommal
akadályozzam az önkormányzat működését.

Az értékhatárt a képviselő-testület 2015. évi költségvetésre vonatkozóan 150.000.-, azaz
Egyszázötvenezer forintban határozza meg.

Jakabszállás, 2015. február 23.

önkormányzati épviselő
az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja



ROMÁNIA
HARGITA MEGYE

CSÍKSIENTDOMOKOS ÖNKORMÁNYZATA
Sándominic, nr.507, jud. Harghita, cod potaI: 537275

Tel: 0266-336.005, Fax: 0266-336578, E-mail: primaria_sandominicyahoo.com

SZABÓ GYÖRGY RÓBERT

Polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Róbert

Csíkszentdomokos község Önkormányzata az idei, lovas és falunaponkat kedves
teswértelepüléseinkről érkező vendégeinkkel együtt kívánja megünnepelni. Eimek
érdekében indulni kívánunk a testvérvárosok (Europe fér Citizens Programme 2014-
2020 Town —Twining) találkozója pályázaton. Ehhez minden részvevönek, a
partnereknek is regisztrálniuk kell a részvevő portálon, ahol megkapja a PIC kódját
(participant identiücation code). Ezt a kódot kéri minden a programban résztvevő
esetén az elektronikus űrlap. A 9 számjegyből álló PIC (Participant IndentiNcation
Code — Résztvevő Azonosító Kód) kód a szervezet egyedi azonosító száma, amit a
pályázati űrlapon is fel kell tüntetni, és a pályázati eljárás során a Nemzeti Iroda,
illetve a Végrehajtó Ugynőkség használ az adminisztráció megkönnyítésére.

Az egyedi PIC kódot regisztrációs folyamat nyomán lehet beszerezni a Participant
Portal honlapon keresztül elérhető URF (Unique Registration Facility) rendszerben. A
regisztrációt csak egyszer kell elvégezni, az első „Európa a polgárokért” pályázat
benyújtását megelőzően, a későbbiekben minden további pályázat esetén ugyanazt a
PIC kódot kell majd használnia a szervezetnek.

Kedves Polgármester Úr!
Kérem segítségét, hogy mielőbb megkapjuk Ontől a szükséges kódot, mert
pályázamnkat 2015. március 1-ig el kell készítenünk.
Küldjük Ormöhek az útmutatót is a regisztrációhoz. a továbbiakban kapcsolatrtó
személy Karda Róbert primaria sandominic@yahoo.com.
Segítségét előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Ferencz Alajos
polgármester

Kelt. Csíkszentdomokos, 2015. Február 9



JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI
POLGÁRMESTERI HIVArAL

Ajánlattétel Érkezett: ‘FfBR.24
Szám ! %015

Fiászám: MóIlBkiét:

Tisztelt Képviselő Testület!

Király János 6078 Jakabszállás Kossuth út 5 sz. alatti lakos vagyok, a következő ajánlattal

szeretnék, fordulni Önökhöz!

A tulajdonomban lévő Jakabszállás külterület 044/l 7-es helyrajzi számon nyilvántartott

tanyás ingatlaimat közvetlenül szomszédos, a Jakabszállás Község Önkormányzatának

tulajdonában lévő Jakabszállás külterület 044/1 8-as helyrajzi számon lévő ingatlan.

Én ezen területet szeretném megvásárolni!

Az általam ajánlott vételi ár 80 Ft /négyzetméter.

Kérem, tegyék megfontolás tárgyává a fent említett vételi szándékot.

Köszönettel:

(I

JakabszáHás,201 5.02.20



MÁTYUS ZOLTÁN vízépítő mérnök, tervező engsz.: VZ-T/03-0391
6230 SOLTVADKERT

Dr.Gratzer I.u.1O.
Mobil:30/9585-179
E-mail :matyuszolicvadkert.net

VÁLLALKOZÁSI AJÁNLAT
a

Jakabszállás, Móricz Zsigmond utca
vizhálózat bővítés

vízjogi engedélyezés tervezési munkáihoz

1.1 Munkaszám; V — 05/2015

2.1 Előzmények

21.1 Szabó György Róbert Polgármester az Önkormányzat nevében, megkereste
Vállalkozásomat, hogy a Jakabszállás, Móricz Zsigmond utca telekalakításhoz
kapcsolódó vizhálózat bővítés, terveit készítsük el és a vizjogi engedély
beszerzésében működjünk közre.

2.2./Ajánlat! alapadatok
A Vállalkozási árajánlatunkat a megrendelő képviselőjének adatszolgáltatása

alapján állitottuk össze a helyben megismert adatok és átadott dokumentumok
b í rio kába n.

3.! Ajánlatok részletezése
Vállalkozási ajánlatunk a következő feladatokat tartalmazza:

1 .sz. ajánlatrész: Szükséges geodéziai felmérések elvégzése

1sz. ajánlatrész: Üzemeltető előírásai szerint a vízhálózat bővítés műszaki
tervének elkészítése, ütemezett költségvetési kiirással.

3.sz. ajánlatrész: Közmű üzemeltetők nyilatkozatának beszerzése és a
dokumentáció összeállítása

3.1./Ajánlatok műszaki tartalma

A megrendelő kérésének megfelelő tartalommal állítottuk össze ajánlatunkat, az
elözetes egyeztetések és helyszíni szemle során szerzett információk figyelembe
vételével.

3.1./A vállalkozó általa Jelen Vállalkozási ajánlat szerint tejjesitendő feladatrészek
- Tervezési alapadatok és alapdokumentumok beszerzése
- Helyszíni felmérések teljesítése
- Előzetes egyeztetések közüzemi szolgáltatókkal és helyi érintettségű

szakhatóságokkal
- Engedélyes terv elkészítése 10 pld-ban
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- Közüzemi szolgáltatók nyilatkozatainak beszerzése
- Munkanemenként költségvetés készítése

3.21 A Jelen Vállakozási aJánlathoz kapcsolódóan a megbízó ás beruházó által
teUesítendő feladatok

- A birtokában levő alapadatok és dokumentumok biztosítása.
- Tulajdonilap és térképmásolat másolat átadása (3 hónapnál nem régebbi)
- Az állapotterv összeállításához szükséges helyszíni munkavégzéshez a

munkaterület biztosítása
- A folyamatos egyeztetésre és az adatszolgáltatásra jogosult kapcsolattartó

személy kijelölése

3.3./A Jelen Vállalkozási ajánlat hatálya alá nem tartozó feladatok
- A tárgyban eljáró bármely szakhatóság által elöirásra kerülő további tervezési

feladat (pI.: monitoring rendszerre, környezetvédelmi vagy más szakhatóság
által előírt felülvizsgálatra, stb. vonatkozó igény) teljesítése

- Bármely szakhatóság — ebbe beleértendő a környezetvédelmi hatóság is —

által esetleg előirásra kerülő részletes vagy átfogó hatásvizsgálat elvégzése.
- A szakhatóságok által esetleg megkövetelt speciális vizsgálatok elvégzése,

elvégeztetése, annak költségei. (Pl.: egymásrahatás vizsgálat,
örökségvédelmi tanulmány, stb.)

- A rendezetlen hatósági feldatok teljesítését (Pl.: a szakhatóságok által
korábban vagy a rendeletekben előírt és elmaradt feladatok teljesítését,
tulajdonviszonyok földhivatali rendezését, a vizjogi engedélyezés akadályát
képező egyéb feladatok teljesítését, stb.)

- Kivitelezési, felújítási vagy karbantartási feladatok elvégzése

4.! Árajánlat

A fenti fejezetben részletezett műszaki tartalom melletti árajánlatunk a következő:

I 60.000,-Ft+Áfa.

5.! Teljesítési határidők

A tervezési munka elvégzésére a következő határidő intervallumokat adjuk meg:

- Alapadatok beszerzése szerződést követő 1 O. nap
- Engedélyes terv elkészítése szerződést követő 30. nap

A vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

Kérjük ajánlatunk és az abban részletezettek szíves elfogadását. Várjuk döntésük
meghozatalát, és megrendelésük megküldését.

Soltvadkert, 2015. február 9.

1: Mátyus Zoltán :1
vállalkozó

vizgazdálkodási tervező



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (111.12.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
9/2003. (IX. 09.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 132. * (4) bekezdés g)
pontjában és 134/E. *-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel aszociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. *-ában foglaltakat, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva — a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság és az
Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja:

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.)
rendelet (továbbiakban: R) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.) rendelet (továbbiakban: R) 1. * (2) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:

„1. *
(2) A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.”

2.*

Az R 2. *-a az alábbiak szerint módosul:

„2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásra való
jogosultságról való döntés hatáskörét a Polgármestere ruházza át.”

3.
Az R. 6. *-a az alábbiak szerint módosul:

„6. *
(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletében meghatározott
feltételek alapján települési támogatást nyújt az arra rászoruló személyek részére.”
(2) A rendszeresen nyújtható települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. sz. mellékletében
foglalt kérelem nyomtatványon, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 2. sz.
mellékletben foglalt kérelem nyomtatványon kell benyújtani.”

4. *
Az R. 7/A. *-a az alábbiak szerint módosul:

„Rendkívüli Települési Támogatás
7/A.



(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendkívüli települési támogatást nyújt az 1993. évi III.
törvény 45. (3) bekezdésében meghatározott személyi kör részére. Rendkívüli élethelyzetbe
kerül különösen, akinek elemi kár következtében ingatlana lakhatatlanná válik, személyes
használati tárgyai megsemmisülnek vagy sürgős életmentő kórházi kezelés, műtét válik
szükségessé, vagy bűncselekmény áldozatává vált és ennek következtében napi
létfenntartásáról nem tud gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyi köt esetében ajövedelmi viszonyok vizsgálata
nélkül egyszeri alkalommal adható támogatás mértéke nem lehet legkevesebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál, de nem haladhatja meg annak összegét.

(3) Rendkívüli települési támogatás nyújtható továbbá az 1993. évi III. törvény 45. (3)-(4)
bekezdésében meghatározott személyi kör részére is, ha családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 200 %-át.

Az R. 8. (l)-4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Rendszeresen nyújtható települési támogatás
8.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít
gyógyszerköltségei kiadásához annak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező
személynek, akinek:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő esetén ajövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, és

c) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-ával megegyezik, vagy azt meghaladja és

d) érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a havi rendszeres gyógyszer költségéről szóló háziorvosi igazolást a 3. sz. melléklet szerint,
b) a családban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és a
c) Járási Hivatal határozatát arra vonatkozóan, hogy normatív, vagy alanyi jogon nem jogosult
közgyógyellátásra.

(3) Az ellátás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy éves időtartamra állapítható
meg.
(4) Az ellátás mértéke havonta 6000.-Ft pénzbeli támogatás.”

6.



Az R. 8/A. -a az alábbiak szerint módosul:

„8/A.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít
a lakásfermtartás költségeihez armak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező
személynek, akinek háztartásában:

a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át,
b) egy személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.

(2) A települési támogatás november I. napjától április 30. napjáig (6 hónapon keresztül)
nyújtható, melynek összege háztartásonként 3000.-Ft/hó összegű pénzbeli támogatás.

(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, de legkorábban november 1.
napjától állapítható meg. A kérelem benyújtására szeptember 1. napjától április 30. napjáig van
lehetőség.”

(4) A lakásfenntartás költségeihez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg. rnggetlenw a lakásban élö személyek és háztartások számától.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és
ajogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

7.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a 8/A.

.
rendelkezéseit legkorábban

2015. szeptember 1. napjától lehet alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűLeg hatályát veszti az R. 8. * (5), (6), (7) bekezdése,
8/B. *-a, valamint 15. *-a.
(3) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Jakabszállás. 2015. febmár4.

Szabó György Róbert Hegedűs Gábomé
polgármester címzetes főjegyző

lUhirdetési záradék:

A rendelet 2015 -én kihirdetésre került.

Jakabszállás, 2015
Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző


