NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. ÁPRILIS 30-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
6/2013. (V.02) sz.
önkormányzati rendelet
7/2013. (V.02) sz.
önkormányzati rendelet
8/2013. (V.02) sz.
önkormányzati rendelet
9/2013. (V.02) sz.
önkormányzati rendelet
10/2013. (V.02) sz.
önkormányzati rendelet

Nagykereki Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről B1
szóló 4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
B4
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni L1
szociális
ellátások
és
szociális
szolgáltatások
helyi
szabályozásáról
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról L3
a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 13/1998. L7
(XI. 19.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Határozatok:
24/2013. (IV. 30.) sz.
önkormányzati határozat

25/2013. (IV. 30.) sz.
önkormányzati határozat
26/2013. (IV. 30.) sz.
önkormányzati határozat
27/2013. (IV. 30.) sz.
önkormányzati határozat
28/2013. (IV. 30.) sz.
önkormányzati határozat
29/2013. (IV. 30.) sz.
önkormányzati határozat

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb – települést érintő - eseményeiről, az
átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Az önkormányzat 2012. éves beszámolójának és zárszámadási
rendelettervezetének könyvvizsgálatáról készített - független
könyvvizsgálói jelentését elfogadása
Nagykereki egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat, és a
központi ügyelet tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadása
Lakatos Vilmos 4127 Nagykereki, Petőfi u. 26. szám alatti lakos
kérelmének elutasítása
Sápi József 4130 Derecske, Viola u. 30. szám alatt lakos vételi
ajánlatának elutasítása

Lakatos Ferenc kérelmének elutasításáról

C5

Z1
C8
Z1
Z1
Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án –
kedd – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Miklós
Kovács Imre
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária
Tiszó Sándorné
Kiss Mária Andrea
Farkas Lajos

Önkormányzati és Hatósági irodavezető
Pénzügyi irodavezető
pénzügyi ügyintéző
könyvvizsgáló

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Mielőtt megnyitná a testületi
ülést, szeretné bemutatni a Képviselő-testületnek a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal új jegyzőjét, Dr. Juhász Maricát. Munkájához sok sikert kívánnak. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot. Kéri a
Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Előterjesztés Nagykereki községi önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
7. Nagykereki Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat – a
központi ügyelet tapasztalatairól
8. Különfélék
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Nagykereki községi önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról
szóló rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
7. Nagykereki Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat – a
központi ügyelet tapasztalatairól
8. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Zilai Károly polgármester: A Képviselő-testületet az előző ülésén hozott határozatoknak
megfelelően az alábbiakról tájékoztatja:
•

•

A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány segítéségével a településen élő, rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban
részesülő
kiskorúakat
nevelő
családok
vetőmagcsomagot kaptak. A későbbiekben 25 db kiscsibét, 10 db kiskacsát, illetve 20
kg tápot fognak kapni.
Nagykereki településen március hónapban összesen 114 fő került bevonásra
közfoglalkoztatásba - belvízelvezetés, - földút, - közútkarbantartás, - mezőgazdasági és
házi gondozás projektekbe.

Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő –
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. április 30.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
24/2013. (IV. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. április 30.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: A pénzügyi tájékoztatót később tudják majd csak kiküldeni, mivel
haláleset miatt az ügyintéző nem dolgozott, így azt nem tudták időben elkészíteni. A
tájékoztatót utólag minden képviselő meg fogja kapni írásban.
3. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a rendelet-tervezettel.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével a Nagykereki Községi Önkormányzat 4/ 2012. (II.13.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R.2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

4 234 E Ft-tal
4 234 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.

164 020 E Ft-ban
169 526 E Ft-ban
5 506 E Ft-ban
5 506 E Ft
E Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
169 526 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
28 008 E Ft
6 178.E Ft
34 484 .E Ft
.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
62 757 E Ft
.........................E Ft
.......................425..E Ft
38 674 .E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
......................... E Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Lakosságnak juttatott támogatások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú pénzmaradvány átadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatásértékű kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások

EFt Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

.........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
……..….819 E Ft

Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A R.2. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„2. §
(2) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(3) A R. 2.1.,2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1,2.2 számú melléklet lép.
2. §
A R.3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„3.§
(8) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.”
3. §
(1) Ez a rendelet május 2. napján 8:30 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Zilai Károly sk.

Dr. Juhász Marica sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. május 2. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

4. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki községi önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, módosító
javaslat az előterjesztéshez.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az ÖNHIKI támogatással, illetve az állami
konszolidáció segítségével nem maradtak az önkormányzatnak 2012. évről kifizetetlen számlái,
illetve egy kicsi megtakarítással tudták kezdeni az évet.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A testületi tagok megkapták az írásos jelentését. A beszámolót
úgy ítélte meg, hogy az a hatályos jogszabályi kereteknek megfelelően készült el, a beszámoló
valós képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő zárszámadásról szóló rendelettervezettel.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi. CLXXXVIII. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe véve a
könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
201 819 E Ft
Költségvetési bevétellel
168 631 E Ft

Költségvetési kiadással

11 819 E Ft

helyesbített
pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámát 14 főben állapítja meg.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat nem
tervezett.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11/1., 11/2., 11/3. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési mérlegét a 1. számú tájékoztató tábla szerint
hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat céljelleggel támogatásokat a 6. számú tájékoztató táblán szereplő adatok
alapján hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 7.1., és 7.2. számú
tájékoztató tábla szerint 503 670 E Ft-ban állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató táblán
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.
(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségekről nem döntött.

3. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2013. május 2. napján 8: 30 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagykereki Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. május 2. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző

Zilai Károly polgármester: Javasolja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. éves
beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról Farkas Lajos
bejegyzett könyvvizsgáló Független Könyvvizsgálói Jelentését elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
25/2013. (IV. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. éves
beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról Farkas Lajos
bejegyzett könyvvizsgáló Független Könyvvizsgálói Jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

5. Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, módosító
javaslat az előterjesztéshez.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, kéri
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal.
A 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, 38. § (9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján –
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 15/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az

önkormányzat által nyújtott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról és szociális szolgáltatásokról a következő rendeletet (továbbiakban R.) alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül – a hivatkozott
törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban – megállapítsa az
önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és
jogosultsági szabályokat, illetve igénybevételüknek módjait, feltételeit, valamint érvényesítési
garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Nagykereki község
közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott
valamint az Szt. 6. § -7. § -ában meghatározott személyekre.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A R-ben meghatározott ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban
kérelem) a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4128 Nagykereki, Kossuth u.
22.) az arra rendszeresített Szt. és R. által előírt formanyomtatványon kell írásban
előterjeszteni.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni és
jövedelmi viszonyairól - külön jogszabályban meghatározott tartalmú - nyilatkozatot tenni,
illetve azokat igazolni.
(3) A jövedelemszámításhoz, a kérelemhez csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) az álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
c) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhatóság igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,

d) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(4) Ha a kérelem a R. szerint adható ellátások méltányosságból való megállapításra irányul, a
kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmény
fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál nem lehet régebbi (pl. az egészségi
állapotra vonatkozó orvosi igazolás).
(5) Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével
vélelmezhető.
(6) A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv,
hatóság, illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén
készített jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített
környezettanulmány, feltéve, ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a
jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az elektronikus ügyintézést
nem vezeti be.
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Az ellátások formái
4. §
(1) Nagykereki Község Önkormányzata megállapítja az aktív korúak ellátására való
jogosultság egyéb feltételeit.
(2) Nagykereki Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára
pénzbeli ellátásként
a) átmeneti segélyt,
b) temetési segélyt
állapít meg.
(3) Szociális rászorultság estén a jogosult számára természetbeni ellátásként a rendeletben
meghatározott feltételek fennállása esetén
a) a Jegyző méltányossági közgyógyellátást állapít meg,
b) a Polgármester a köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentességet állapíthat
meg.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának,
valamint ellenőrzésének szabályai
5. §
(1) A szociális ellátásokat – ha a R. másképpen nem rendelkezik – az jogosultságot megállapító
határozat jogerőre emelkedését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Iroda (Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. szám.) házipénztárból, vagy postai úton
fizeti ki a jogosultnak.
(2) Az átmeneti segély, illetve a temetési segély a Polgármester engedélyével indokolt esetben
a Polgármesteri Hivatal házipénztárából azonnal kifizethető.
(3) A R-ben meghatározott szociális ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a
vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap
utolsó napjáig.
Aktív korúak ellátása
6. §
(1) Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) – d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyre jogosult

személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve Biharkeresztes Város
Egyesített Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9.- Nagykereki 4128
Nagykereki, Kossuth u. 28.).továbbiakban: BESZI.
(2) A jegyző a 37/B. § (1) bekezdés b) –d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyt

megállapító határozatot a jogerőre emelkedését követő 5 napon belül megküldi a BESZI
vezetőjének.
(3) A jogosult köteles:
a) a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül jelentkezni a
BESZI- nél, és nyilvántartásba vetetni magát,
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni,
c) a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési megállapodást
megkötni a BESZI-vel,
d) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani,
e) folyamatosan kapcsolatot tartani a BESZI-vel,
f) legalább kéthavonta eleget tenni a BESZI által megjelölt kötelezettségének.
g) a felajánlott és az iskolai végezettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésében együttműködni.
(4) A BESZI a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva beilleszkedésének elősegítése érdekében - az alábbiakban felsorolt, beilleszkedést segítő
programokat szervezi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

egyéni képességeket fejlesztő,
életmódot formáló,
egyéni életvezetési,
mentálhigiénés,
rehabilitációs,
álláskeresésre irányuló,
munkára és pályára állítási,
pályakorrekciós,

csoportfoglalkozások, tanácsadások.
(5) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult:
a)
b)
c)
d)

nem jelenik meg határidőben a BESZI-nél, és nem veteti magát nyilvántartásba,
nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában,
nem köti meg az együttműködési megállapodást a BESZI-vel,
megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem
tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének.

(6) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult a
BESZI-hez benyújtott okiratokkal, — különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági
bizonyítvány — kimenti.
(7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) a BESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a
jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak.
b) a BESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.
(8) A BESZI a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a
kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori
felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni
(9) Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
7. §
(1) Nagykereki Község Önkormányzata rendszeres szociális segélyben részesíti és a
közfoglalkoztatás alól mentesíti az aktív korúak ellátására jogosult személyt, (továbbiakban
menetesített személy) az alábbi mentesítési feltételek fennállása esetén:
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban NRSZH), valamint
jogelődjei (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, Országos
Orvosszakértői
Intézet)
által
megállapított
35-49%-ig
terjedő
egészségkárosodottság, mely az NRSZH és jogelődjei által kiadott orvosi
szakvéleménnyel igazolható; vagy
b) pszichiátriai kezelés alatt álló mentális és pszichés állapot miatti tartós
(6 hónapot meghaladó) betegség, melyet a Pszichiátriai osztály szakorvosa, vagy a
háziorvos igazolhat; vagy
c) egészségi állapot miatt- a foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági
véleménye alapján- munkavégzésében való tartós akadályoztatás; vagy

d) igazolt terhesség, mely állapot igazolására a terhes-gondozási kiskönyv, annak
hiányában szülész-nőgyógyász szakorvos által kiadott kezelőlap, vagy igazolás
bemutatása szükséges.
(2) A mentesített személy köteles a R. 6. § (1) bekezdésében meghatározott rendszeres
szociális segélyre jogosultakra vonatkozó együttműködési kötelezettséget teljesíteni a R. 6.
§ (3)-(7) bekezdéseiben leírtak szerint.
(3) A mentesített személy részére megállapított rendszeres szociális segély havi összegére a
Szt. 37. § (4) bekezdése az irányadó. A rendszeres szociális segély legmagasabb összegére
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) –
(3) bekezdései az irányadóak.
(4) Amennyiben a mentesítési feltétel szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való
jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális
segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani.
8. §
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei:
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
válik jogosulttá, az Szt. 33 §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként
köteles a lakókörnyezetének: házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
b) a házhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét és lom eltávolítására;
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea)
a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb)
vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése.
(2) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az
aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult személynek, aki a R. 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét egyszeri
felszólítást követő 5 napon belül sem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles az általa lakott ingatlan
területére beengedni az ellenőrzést végző személyt.

(4) A jogosultság feltételeként a R. 8. § (1) bekezdésében foglalt szabályok betartását az
önkormányzat alkalomszerűen, de legalább félévente egy alkalommal helyszíni szemle
során ellenőrzi.
Átmeneti segély
9. §
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti
segélyt nyújt. Átmeneti segélyre jogosult csak az a személy lehet, akinek a (2)
bekezdésében meghatározottak közül legalább egy feltétel fennállása igazolt, továbbá a
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:
a) elemi kár,
b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,
c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése
miatti jövedelem-kiesés,
d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek (pl.:
gyógyszertámogatás költségeire).
(3) Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot.
(4) Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is átmeneti
segélyben részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről és a kifizetések
időpontjáról.
(5) Az átmeneti segély természetbeni támogatásként is megállapítható:
a) Erzsébet-utalvány formájában,
b) tankönyv- és tanszer beszerzésére,
c) intézmény térítési díj kifizetésére.
(6) Az átmeneti segély iránti kérelem a R. 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.
Temetési segély
10. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege általános forgalmi adó nélkül jelenleg:
a) Földbetemetés esetén:
60.000.-Ft,
b) Hamvasztásos temetés esetén:
100.000.-Ft.
(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb 10.000,- Ft-nál.
(4) Temetési segély nem állapítható meg annak:

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
(5) A temetési segély iránti kérelem a R. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.
Közgyógyellátás
11. §
(1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg méltányosságból az Szt. 50. §
(3) bekezdése alapján annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
25 %-át eléri és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át.
(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
Köztemetés
12. §
A polgármester kérelemre a köztemetés költségének a megtérítése alól mentesítést adhat,
amennyiben a temetésre köteles hozzátartozó jövedelme nem haladja meg a legkisebb
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át és a család
létfenntartását veszélyeztetné.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Az ellátások formái
13. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatási formák közül az alábbiakat biztosítja:
a) tanyagondnoki szolgáltatás (az Szt.60. §-ában meghatározottak alapján),
b) étkeztetés (az Szt. 62. § -ában meghatározottak alapján),
c) házi segítségnyújtás, (nyugdíjkorhatár feletti idős, illetve nyugdíjkorhatár alatti
fogyatékos, vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az Szt. 63. §ában meghatározottak alapján),
d) családsegítés (Szt. 64. §-ban meghatározottak alapján).
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott szolgáltatási formákat az önkormányzat a BESZI
keretén belül biztosítja a következők szerint:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés.
Tanyagondnoki szolgáltatás
14. §

(1) Az (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott ellátási formát a Tanyagondnoki Szolgálat
keretében a Tanyagondnok biztosítja.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételéről a polgármester dönt külön rendelet alapján.
Étkeztetés
15. §
(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi
egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles
egészségi állapotát háziorvosával igazoltatni.
(3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat külön rendelet szabályozza. A térítési díj
fizetésére kötelezettek körét az Szt. 62. § (1) bekezdése határozza meg, kivétel az Szt.
114. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személy.
Házi segítségnyújtás
16. §
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében
a) gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erejükből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak;
b) gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az
ellátási formát igénylik;
c) biztosítja a házi segítségnyújtás keretében alapvető gondozási és ápolási feladatok
elvégzését;
d) közreműködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
illetőleg azok elhárításához segítséget nyújt.
(2) A házi segítségnyújtásra való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles
egészségi állapotát háziorvosával igazoltatni.
Családsegítés
17. §
(1) Az önkormányzat a családsegítés keretében
a) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, családgondozást, a családban
jelentkező működési zavarok, illetőleg konfliktusok megoldásának elősegítését
biztosítja;
b) kapcsolatot tart a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszerbe
tartozó szolgáltatókkal, intézményekkel, koordinálja tevékenységüket.
(2) A családsegítő szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed.
A szociális szolgáltatások igénybevételére vonatkozó közös rendelkezések
18. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, kivételt képez
a családsegítés és a házi segítségnyújtás. A térítési díj megállapításának, kedvezményeinek
szabályait külön rendelet szabályozza.
(2) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás iránti kérelem a BESZI intézményvezetőjénél
terjeszthető elő, akivel megállapodás kell kötni az ellátás feltételeiről.
(3) A BESZI intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles az intézmény feladatkörébe
tartozó ellátást (étkeztetés, házi segítségnyújtás) nyújtani azoknak a személyeknek,
akiknek az azonnali ellátás hiánya életüket, egészségüket súlyosan veszélyeztetné.
(4) A BESZI intézményvezetője az intézmény tevékenységéről évente a Képviselő-testületet
tájékoztatni köteles.
(5) Az intézményvezető intézkedik az alapszolgáltatás megszüntetéséről, ha a személyes
gondoskodásban részesülő személy
a) az ellátás megszüntetését kéri, vagy
b) elhalálozik.
Záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet a május 2. napján 8:30 órakor lép hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) Ör., valamint a módosító 5/2011. (IV. 26.) Ör.,
7/2011. (VII. 21.), a 11/2011. (X. 07.) Ör., a 1/2012. (II. 06.) Ör, a 7/2012. (IV. 13.) Ör.,
17/2012. (XII. 12.), és a 3/2013. (II. 28.) Ör.
(2) Ez a rendelet az Európai Unió általános jogelveivel összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. május 2. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

1. számú melléklet 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi
szabályozásáról
KÉRELEM
ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő
Név/születési név

Hozzátartozói
minősége

Születési hely, idő

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. A kérelem indoklása:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény
3. § szerint felhasználhatják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek —
Dátum: :____________________________

nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).
______________________
a kérelmező aláírása

Jövedelmi adatok
(Forintban)
A jövedelmek típusai
Kérelmező
jövedelme

a)

Közeli hozzátartozók jövedelme
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Összesen

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
13. A család havi nettó jövedelme
összesen [(1-6]
A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei NAV útján ellenőrizheti.

Dátum: ___________________________
____________________________
a támogatást kérő aláírása

2. számú melléklet a 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi
szabályozásáról

KÉRELEM
Temetési segély megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmezővel együtt élők adatai:
Név/születési név
1

Hozzátartozói
minősége

Születési hely,
idő

Anyja neve

Jövedelme
(Ft)

Kérelmező

2
3
4
5
6
7
3. Az elhunyt személy adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Állampolgársága:
Hozzátartozó minősége: a kérelmező házastársa — élettársa — gyermeke — szülője — egyéb
(A megfelelő rész aláhúzandó.)

Temetkezési számlák összege: ____________________ Ft (a másolatok csatolandók)
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény
3. §-a szerint felhasználhatják, illetve szükség esetén továbbítsák.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek

—

nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).

Dátum: ______________________
______________________
kérelmező aláírása
6. Napirendi pont
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, módosító
javaslat az előterjesztéshez.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Kéri
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §. (1) , (2) bekezdésében,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.évi (II. 27.)
Korm. rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra –
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 15/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - figyelembe

véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is, a következő rendeletet (továbbiakban R.)
alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül- a hivatkozott
jogszabályokkal összhangban – megállapítsa az önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- ellátásokért, valamint gyermekjóléti alapellátásokért
fizetendő térítési díj mértékét, igénybevételének módját, feltételeit, valamint érvényesítésének
garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A R. hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Nagykereki község
közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) Az R. hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) Az R. hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3) -(4) bekezdésében és az Szt. 6. § – 7. §- ban
bekezdésében meghatározott, valamint a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosít a Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézmények (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9., 4128 Nagykereki, Kossuth u. 28.
továbbiakban : BESZI) közreműködésével:
Szociális alapszolgáltatások:
a)
b)
c)
d)

tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés.

(2) Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgálat (a BESZI közreműködésével),
b) gyermekek napközbeni ellátása (óvodában, iskolában napközis foglalkozás keretében a
Gyvt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott körben).

4. §
A R. 3. § (1) –(2) bekezdésében meghatározott ellátások igénybevételéről, a szolgáltatások
biztosításáról, illetve az ellátások megszüntetéséről- az Szt. és a Gyvt. és a végrehajtási
rendeleteik figyelembe vételével:
a) a tanyagondnoki szolgálat igénybevételéről külön rendelet alapján a polgármester,
b) étkeztetés, házi segítségnyújtás esetében a BESZI intézményvezetője,
c) óvodai, iskolai napközi otthoni ellátások esetében a nevelési- oktatási intézmény
vezetője
dönt.
5. §
(1) A R. 3. § (1) bek. a), c) és d) pontjaiban felsorolt ellátások igénybevétele díjmentes.
(2) Étkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díj megállapításához az ellátást igénybe
vevő köteles jövedelemigazolást csatolni:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényt és a megállapító szerv
igazolását, vagy a tárgyévben megállapított ellátást igazoló határozatot,
c) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a
kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Gyvt. 151. § (5) bekezdésére figyelemmel
kell megállapítani.
(4) Az személyi térítési díj csökkentése illetve térítési díj fizetési kötelezettség alóli
mentességre az Szt. 114. § (3) bekezdés a) pontjában és a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében
meghatározottak vonatkoznak.
Térítési díjak
6. §
Az intézményi térítési díjak összege általános forgalmi adó nélkül:
a) a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben:
aa) étkeztetés legmagasabb összege:
(napi egyszeri étkezés esetén)
ab) étel kiszállítása:
ac) házi segítségnyújtás
b) az óvodában:

438.- Ft/ nap
95.- Ft/ nap
díjmentes.

ba) tízórai:
bb) ebéd:
bc) uzsonna:
Összesen:

48.- Ft/nap
173.- Ft/nap
48.- Ft /nap
269.- Ft/nap

c) az iskolai napköziben:
ca) tízórai:
cb) ebéd:
Összesen:

48.- Ft/nap
173.- Ft/nap
332.- Ft/nap
Záró rendelkezés
6. §

Ez a rendelet 2013. május 2. napján 8:30 órakor lép hatályba.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. május 2. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
7. Napirendi pont
Nagykereki Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat – a központi
ügyelet tapasztalatairól
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Dr. Váradi Anikó
háziorvos előre elnézést kért, de egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud a testületi
ülésen részt venni. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez.
Dávid Andrásné alpolgármester: Nagyon jó, hogy van a településen állandó orvos, a település
lakossága is örül ennek. Illetve a beszámolóból kiderül, hogy a praxisban beruházásokat tervez,
ebből látszik, hogy hosszú távon szeretne a településen maradni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal. Javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagykereki egészségügyi helyzetéről,
a védőnői szolgálat, és a központi ügyelet tapasztalatairól szóló tájékoztatót köszönettel
elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. április 30.

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
26/2013. (IV. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagykereki egészségügyi
helyzetéről, a védőnői szolgálat, és a központi ügyelet tapasztalatairól szóló tájékoztatót
köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. április 30.

8. Napirendi pont
Különfélék
K/1.
Előterjesztés a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

13/1998. (XI.19.)

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, módosító
javaslat az előterjesztéshez.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Kéri
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló
13/1998. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Nagykereki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2012. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet 23.§ (5)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fiatalok első lakáshoz jutásának
támogatásáról szóló 13/1998. (XI.19.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2. §
E rendelet 2013. május 3. napján lép hatályba.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve 2013. május 2. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
K/2.
Előterjesztés Lakatos Vilmos 4127 Nagykereki, Petőfi u. 26. szám alatti lakos kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben
szereplő, alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Vilmos 4127 Nagykereki,
Petőfi u. 26. szám alatti lakos kérelmét elutasítja azzal, hogy nem áll szándékában
cserépkályháit értékesíteni.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. május 6.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
27/2013. (IV. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Vilmos 4127
Nagykereki, Petőfi u. 26. szám alatti lakos kérelmét elutasítja azzal, hogy nem áll
szándékában cserépkályháit értékesíteni.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. május 6.

K/3.
Előterjesztés Sápi József 4130 Derecske, Viola u. 30. szám alatti lakos kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Annyival
szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy az önkormányzatnak nagyon nagy szüksége van
minden pénzre, de ennyire kevés összegért nem kellene odaadni az üstöt. Tudja, hogy van
állagromlás, de ez egy teljesen új, beépítetlen üst, ennyiért nem szabad értékesíteni. Kérdezi,
van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez.
Kovács Miklós képviselő: Úgy tudja, ez egy pályázaton nyert üst, nem lett beépítve, nehogy
problémát okozzon a későbbiekben az értékesítése.
Zilai Károly polgármester: A pályázatot lezárták, ellenőrizték, az önkormányzat azt csinál az
üsttel amit akar, de 300.000 Ft-ért nem szabad értékesíteni, ezért az „A” határozati javaslatot
javasolja elfogadásra.
Kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sápi József 4130 Derecske, Viola u. 30.
szám alatt lakos vételi ajánlatát nem fogadja el.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. május 6.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
28/2013. (IV. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sápi József 4130 Derecske,
Viola u. 30. szám alatt lakos vételi ajánlatát nem fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. május 6.

K/4.
Előterjesztés Lakatos Ferenc Nagykereki Hunyadi u. 11. szám alatti lakos beadványára
Zilai Károly polgármester: Lakatos Ferenc Nagykereki, Hunyadi u. 11. szám alatti lakos
írásbeli kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület számára, melyben kérte, hogy engedélyezzék
számára, hogy havonta egy alkalommal a régi iskola épületében rendezvényt szervezzen a
településen élő fiatalok számára. A rendezvényt 21.00-03.00 óráig tartaná, minden felelősséget
vállal a rendezéssel kapcsolatban.

A képviselő-testület az elmúlt évben alkotta meg az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló
rendeletét, az iskola éppen ebbe a védett területbe tartozik. Azt a helyiséget ahol a rendezvényt
szeretnék tartani, árusításra szokták bérbe adni, hamarosan pedig a start mezőgazdasági
program oktatási helyét szeretnék áttenni oda, mivel a volt ÖNO épületét felújítják. Nem tudja,
hogy milyen megoldást biztosítsanak a fiataloknak, hisz a várkastély épületét semmiképp nem
szeretné bérbe adni számukra.
Czeglédi Levente Vince képviselő: A régi iskola épületében nem lenne egy másik terem, amit
oda lehetne adni?
Zilai Károly polgármester: Vannak termek, de azok nem lennének megfelelőek véleménye
szerint, hisz nincs megfelelő mellékhelyiség a régi épületben. Nem tudja, hogy milyen
megoldást biztosítsanak a fiatalok számára.
Kovács Miklós képviselő: Valamilyen megoldást kell találni a fiatalok számára. Volt két
vállalkozó is aki próbálkozott, de az ellen a környéken lakók tiltakoztak. Valóban nem ez a
megfelelő megoldás, hisz az épület állaga eléggé leromlott, kitört ablakok vannak, nincs
mellékhelyiség. Valamilyen helyet adni kellene számukra, hogy tudjanak szórakozni, és a
szülők is nyugodtak legyenek.
Zilai Károly polgármester: Valamilyen megoldást kell találniuk, mindenki gondolkozzon a
megoldáson és térjenek rá vissza a következő testületi ülésen, ezért javasolja a határozati
javaslat elfogadását:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Ferenc Nagykereki, Hunyadi u.
11. szám alatti kérelmét megismerte, részére a régi iskola épületében rendezvény szervezését
nem engedélyezi azzal, hogy következő ülésén a testület a kérelmét újratárgyalja a
rendezvénynek megfelelő helyszín biztosítása érdekében.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. május 6.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
29/2013. (IV. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Ferenc Nagykereki,
Hunyadi u. 11. szám alatti kérelmét megismerte, részére a régi iskola épületében
rendezvény szervezését nem engedélyezi azzal, hogy következő ülésén a testület a
kérelmét újratárgyalja a rendezvénynek megfelelő helyszín biztosítása érdekében.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. május 6.

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 08.55
perckor bezárta, a testület zárt ülésen folytatta munkáját.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

