Ikt.sz.: 81-35/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 22. napján (csütörtök) du. 1700 órai
kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi
Kirendeltségének polgármesteri irodája (emelet) 5092
Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Az ülésen jelen vannak:
A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő:
Hegedűs István polgármester
Rumpler Györgyné alpolgármester, képviselő
Bárány József István képviselő
Katona Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Török István jegyző
Domány Katalin kirendeltség-vezető
Jegyzőkönyvvezető:
Pásztor Mária titkársági ügyintéző
Meghívott:
Dr. Szabó Andrea háziorvos
Az ülésről távol maradt:
Fehér Géza képviselő
Héja Attila Mihály képviselő
Mészáros Ágota képviselő
Hegedűs István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, az ülés határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen
van. Megnyitja a soros ülést és javaslatot tesz a napirendi pontokra az
alábbiak szerint:
Nyílt ülés napirendi javaslatai:
1. Előterjesztés dr. Szabó Andrea háziorvos egészségügyi feladat-ellátási
szerződésének módosítására
Előadó: Hegedűs István polgármester
2. Előterjesztés az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó
szabályokról szóló rendelet elfogadására
Előadó: Hegedűs István polgármester
3. Egyéb, döntést nem igénylő bejelentések
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Zárt ülés napirendi javaslatai:
4. Előterjesztés méltatlansági üggyel kapcsolatban
Előadó: Hegedűs István polgármester
Hegedűs István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, új
napirendi pont kerülne felvételre 3-as napirendként előterjesztés a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet elfogadására, valamint 4. napirendként előterjesztés a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának,
szervezeti kereteinek és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés
felülvizsgálatára így az egyebeket 5. napirendként tárgyalnák. Utána zárt
ülés elrendelésével tárgyalnák 6. napirendként a méltatlansági üggyel
kapcsolatos előterjesztést.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő, és új napirenddel kibővített,
ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával kapcsolatban van-e valakinek
más
javaslata.
Megállapítja,
hogy
nincs.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.)
52. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyílt ülés tartását indítványozza a 1-12.
napirendi pontok tárgyalásánál. Szavazásra bocsátja a nyílt ülés napirendi
javaslatát. Kéri a képviselő-testületi tagjait, hogy aki a nyílt ülés napirendi
pontjait elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő és a
képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Képviselő-testületének
88/2015. (X. 22.) önkormányzati határozata Tiszavárkony Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én tartott nyílt
ülésének napirendi pontjairól
I.

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
október 22-i soros, nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Előterjesztés dr. Szabó Andrea háziorvos egészségügyi feladat-ellátási
szerződésének módosítására
Előadó: Hegedűs István polgármester
2. Előterjesztés az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó
szabályokról szóló rendelet elfogadására
Előadó: Hegedűs István polgármester
3. Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről szóló rendelet elfogadására
Előadó: Hegedűs István polgármester
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4. Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátási módjának, szervezeti kereteinek és az e feladatok biztosítására
kötött ellátási szerződés felülvizsgálatára
Előadó: Hegedűs István polgármester
5. Egyéb, döntést nem igénylő bejelentések
Értesülnek:
-

Képviselő-testület tagjai helyben
Tisztségviselők

Hegedűs István polgármester: Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján zárt ülés
tartását indítványozza a 6. napirendi pont tárgyalására. Szavazásra bocsátja
a zárt ülés napirendi javaslatát. Kéri a képviselő-testületi tagokat, aki a zárt
ülés napirendi pontját elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő és a
képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a zárt ülés napirendi pontját elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Képviselő-testületének
89/2015. (X. 22.) önkormányzati határozata Tiszavárkony Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én tartott zárt
ülésének napirendi pontjairól
I.

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
október 22-i soros, zárt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Előterjesztés méltatlansági üggyel kapcsolatban
Előadó: Hegedűs István polgármester

Értesülnek:
-

Képviselő-testület tagjai helyben
Tisztségviselők
-----

1. Napirendi pont
Előterjesztés dr. Szabó Andrea háziorvos egészségügyi feladat-ellátási
szerződésének módosítása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Hegedűs István polgármester
Hegedűs István polgármester: az első napirend előterjesztés dr. Szabó
Andrea háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződésének módosítására.
Elmondja, azért került erre sor, mert az előző testületi ülésen, amikor a
rendelési idő változtatását elfogadták, ideiglenesen fogadták el. Ami miatt ezt
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újra elő kellett venni a legfontosabb indoka a közmeghallgatásokon több
felszólalás volt a megváltozott rendelési idő miatt. Emiatt javasolja a hétfő
délutáni rendelési idő visszaállítását.
Megérkezik Héja Attila Mihály képviselő 17.05-kor.
Hegedűs István polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület
jelenlévő tagjainak száma 5 főre bővült, az ülés továbbra is határozatképes.
Megkérdezi van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése,
véleménye, javaslata?
Rumpler Györgyné alpolgármester megemlíti, mindannyian ott voltak a
közmeghallgatásokon, többen szóvá tették a hétfői rendelési idővel
kapcsolatos panaszaikat.
Dr. Szabó Andrea háziorvos elmondja, amit tavasszal megbeszéltek azt ő
fent tartja, álláspontja, hogy maradjon így. Most hétfőn is jelezte, mikor
végzett, fél ötig itt volt, a megadott mobilszámára, ha bármelyik dolgozó szól,
hogy jön a busszal, mert 16.30 körül ér ide, megvárja.
Hegedűs István polgármester nem érti, akkor miért nem lehet visszaállítani
a rendelési időt, ha úgyis itt van.
Dr. Szabó Andrea háziorvos elmondja, nem akar támadási felületet, olyan
támadási felületet, hogy ki kelljen írnia, 4-kor el kellett mennie, de
emberségesen akar eljárni, rugalmasan kezeli. Soha nem mondja azt annak
sem, aki 12-12.30 kor jön be, holott 11-ig van rendelés, hogy nem vizsgálja
meg. Átjön hétvégén a papírmunkát megcsinálni, próbál mindenkinek
megfelelni, felveszi a telefont, visszahívja a betegeket, ha szól a beteg, hogy
jön a busszal, megvárja. Szeretné, ha megmaradna a jó viszony, működjenek
együtt, ő próbál mindent megtenni a betegekért, Tiszavárkonyért.
Rumpler Györgyné alpolgármester hozzáteszi, hogy akkor ezt tudatosítani
kellene a betegekkel, hogyha betelefonálnak, megvárja őket.
Dr. Szabó Andrea háziorvos felveti, írják ki akár az újságba is, de eddig
még egyetlen beteg sem telefonált, hogy várja meg, mert jön a busszal.
Hegedűs István polgármester véleménye
telefonálni, mivel tud egy rendelési időt.

szerint

a

beteg

nem

fog

Dr. Szabó Andrea háziorvos: akkor kiírja, hogy hétfői időpontban a dolgozó,
ha betelefonál, majd megfogalmazza, egy telefon az egész. Sokszor
megváltozik a programja, mert például egy tószegi beteggel kell kezdenie a
rendelést, aki ebbe a praxisba tartozik, volt, hogy tiszajenői beteggel kellett
kezdenie, aki szintén ebbe a praxisba tartozik, vagy Vezsenyre kell mennie,
közben ide jön majd rendelni.
Hegedűs István polgármester: A jó viszonyt senki nem szeretné megrontani
ezzel, de továbbra sem érti miért nem jó a 15-17-ig rendelési idő.
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Dr. Szabó Andrea háziorvos: A 15-17-ig rendelés azért nem jó,
megtapasztalta, volt, hogy fél nyolc után tudta befejezni a rendelést, mert 16
óra után kezdtek szállingózni a betegek. A 13 órai rendelés kezdéskor, már
jönnek 13 órakor, az asszisztense már itt van, még ha ő esetleg épp betegnél
is van, a hétfő egyébként is rossz, délig Vezsenyen van, de ha délben érkezik
meg oda a beteg, még megvizsgálja, vagy épp kihívják beteghez, később
érkezik, de az asszisztense már itt van, a betegek zöme is itt van, be tudja
fejezni a rendelést. Emberből van, ő sem bír többet.
Hegedűs István polgármester megjegyzi olyan is volt, hogy 16 órakor még a
betegek itt várták, mert nem jött meg.
Dr. Szabó Andrea háziorvos: elismeri, volt persze, mert betegnél volt, régen
is volt, hogy kiírták a délutáni rendelés elmarad, de ő nem szeretne ilyet
kiírni. Kéri hagy maradjon a jelenlegi. Ír majd egy szórólapot, hogy a dolgozó
szóljon ezen a telefonszámon és megvárja. Most jön az influenza szezon, nem
fogja tudni 16 órakor befejezni a rendelést, egyre több a beteg.
Héja Attila Mihály képviselő hozzáfűzi ez volt a közmeghallgatásokon a
központi téma. Mindenki őket ostorozza, hogy a rendelési idő nem megfelelő.
Dr. Szabó Andrea háziorvos: megjegyzi, ha ennyire nincsenek vele
megelégedve, lehet mást keresni. Ne haragudjanak meg, de nem írja alá ezt a
szerződést 15-17-ig, mert nem szeretne fél 8-ig itt ülni, maradjon 13-16-ig,
ha még 16 órakor jönnek a betegek. Ő addig van, ameddig van beteg, ha a
dolgozó rátelefonál, megvárja, nem akar a rendelési időn változtatni.
Rugalmasan kezeli, hiszen 11-kor sem megy el, ha el is megy beteghez
például, visszajön.
Hegedűs István polgármester: Ha ezt elfogadják megint jönni fognak a
panaszok.
Dr. Szabó Andrea háziorvos: kijelenti, nem fogja aláírni a módosítást. A
jelenlegi rendelési időt tartaná fent.
Török István jegyző: nem törvényességi észrevétele lenne, de ha jól
értelmezi, csak azért ragaszkodik doktornő ehhez a rendelési időhöz, hogy ne
kelljen este fél 8-ig rendelni.
Dr. Szabó Andrea háziorvos: megjegyzi, mikor meddig, mert ha csak 3-4
óra felé jönnek a betegek, akkor azt nem tudja befejezni a rendelési idő
végéig. Ennyire képes. Ha jó, akkor jó, ha nem, akkor 6 hónapos a
felmondási idő, ott van a lehetősége az önkormányzatnak, keresnek egy
orvost, eladja a praxisjogát, a másik biztosan jobb lesz. Menjen oda hozzá,
akinek problémája van.
Hegedűs István polgármester megjegyzi nem a doktornő a képviselőtestület, nem neki fogják elmondani.
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Dr. Szabó Andrea háziorvos: Most ő az orvos, magán, nem az
önkormányzat alkalmazottja, ő szabja meg, a rendelési időt, vállalta,
rugalmasan kezeli.
Török István jegyző: hozzáteszi, azért ültek most le, hogy
kompromisszumot találjanak. Senkinek nem jó, ha panasz van. Úgy
gondolja, alkalmazkodni kell a lakossághoz, a lakossági igényekhez.
Hegedűs István polgármester: Javaslata, mivel szükséges a háziorvos,
kompromisszumot kell kötni, de nem tartja fairnek, ahogy most egyezséget
kell kötni, de fogadják el, a doktornő indokait, és ne változtassanak a
jelenlegi rendelési időn.
Dr. Szabó Andrea háziorvos: Javasolja, írják le közösen valami
tájékoztatásba a lakosság felé, hogy azt kéri a munkába járó betegeitől,
amennyiben 16 óra után tudnak jönni, telefonon jelezzék.
Rumpler Györgyné alpolgármester véleménye szerint ez már előrelépés
lenne.
Hegedűs István polgármester megkérdezi felteheti-e szavazásra?
Török István jegyző hozzáteszi a szavazással kapcsolatban, az egyeztetés
folyamán kialakult egy módosító javaslat a doktornő jelzése alapján, ilyenkor
a jogszabály szerint a módosító javaslatot kell először megszavazni.
Polgármester úr feltette a módosító javaslatot, miszerint a háziorvos
egészségügyi feladat-ellátási szerződését nem módosítják, ez lenne a
határozat 1. pontja, a 2. pont pedig, hogy a háziorvos Dr. Szabó Andrea
vállalja azt közösen az Önkormányzattal, hogy tájékoztatja az érintett
személyeket (dolgozókat, munkába járókat) arról, hogy amennyiben 16 óra
után szükséges a rendelés telefonon elérheti és erről egy közös felhívást
megfogalmaznak.
Hegedűs István polgármester: Megkérdezi, van-e még valakinek az
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése? Megállapítja, hogy nincs további
észrevétel, ezért szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
Megkéri a képviselő-testületet, hogy aki a módosított javaslattal egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyhangúlag a módosító javaslatot elfogadja és az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Képviselő-testületének
90/2015. (X. 22.) önkormányzati határozata
dr. Szabó Andrea háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződésének
módosításáról
Tiszavárkony Község Önkormányzata az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bejkezdés d) pontja alapján az alábbi döntést
hozza:
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1. Tiszavárkony Község Képviselő-testülete a Dr. Szabó Andrea Háziorvosi
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási
szerződés 10. pontjában meghatározott rendelési időt nem módosítja,
mivel Dr. Szabó Andrea háziorvos a rendelési idő változtatásához
(13.00-16.00 helyett 15.00-17.00) nem járult hozzá.
2. Dr. Szabó Andrea háziorvos vállalta, hogy hétfőként, amennyiben a
rendelési idő végéig telefonon jelzi a beteg, hogy nem tud nála a
rendelési időben megjelenni, akkor erre tekintettel, ezen a napon a
rendelési időn felül is ellátja a beteget.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs István polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Domány Katalin kirendeltség-vezető
Értesülnek:
1. Hegedűs István polgármester helyben,
1. Rumpler Györgyné alpolgármester helyben,
2. Török István jegyző helyben,
3. dr. Molnár György aljegyző helyben,
4. Domány Katalin kirendeltség-vezető helyben,
5. Dr. Szabó Andrea Háziorvosi Kft. 5091 Tószeg, Rákóczi út 34/A.
Dr. Szabó Andrea háziorvos távozik az ülésről 17.30-kor.
-----2. Napirendi pont
Előterjesztés az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó
szabályokról szóló rendelet elfogadására (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Hegedűs István polgármester
Hegedűs István polgármester: a következő napirend előterjesztés az avar és
kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet
elfogadására. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, a módosítás indoka a
Katasztrófavédelemnél átcsoportosították a dolgokat, ha tüzet gyújtanak,
akkor büntethetnek, kivéve, ha a helyi rendelet másként rendelkezik. Az
égetési időpontok nem voltak életszerűek, így változtatni kell. A délelőtt 1015 óra helyett, melyet nem sok lakos tudott kihasználni, a rendelettervezetben október 01 - május 31-ig, hétköznap kizárólag csütörtöki napon
8.00 - 14.00 óráig, valamint szombat és vasárnap délután 13.00 - 20.00
óráig lehet égetni.
Rumpler Györgyné alpolgármester felveti, akik dolgoznak bele fognak
kötni, a hétvégi mosások és egyebek miatt.
Hegedűs István polgármester véleménye szerint bele lehet kötni, de
mindenki akkor éget. Meg lehet változtatni, hogy hétvégén ne lehessen
égetni, de akkor, ha kijön a Katasztrófavédelem, ez az időpont velük is
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egyeztetésre került, büntethet, illetve kötelessége megbüntetni 100 000 Ftra, nem hinné, hogy ez a cél. Ezzel megpróbálják, hogy ne legyen
törvényellenes. Az október 1-május 31-ig pedig azért kötelező, mert az
alaprendeletében is így van meghatározva, nyári időszakban nem lehet
tüzelni, tűzgyújtási tilalmak és egyebek miatt.
Megkérdezi, van-e még valakinek a rendelet tervezettel kapcsolatosan
kérdése, észrevétele, javaslata? Megállapítja, hogy nincs, ezért szavazásra
bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet.
Megkéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyhangúlag a rendelet tervezetet elfogadja és az
alábbi rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (X. 23.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása, a
levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Tiszavárkony Község belterületén keletkezett
avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tiszavárkony Község belterületén a
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkező társaságokra.
Értelmező rendelkezések
3. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi
maradványok,
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b) hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása.
Az avar és kerti hulladékok ártalmatlanítása
4. §
(1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással
történhet.
(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében
történő elszállítással is.
(3) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás
kizárólag az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint történhet.
Az égetésre vonatkozó szabályok
5. §
(1) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet elégetni, ahol
az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken
lévő épülettől 5 méter, szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 méter
távolságon belül nem szabad. Az égetés során keletkező hő és füst a
környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja.
(2) Avart és kerti hulladékot nagykorú személy kizárólag a saját telkén
égethet. Közterületen égetni tilos.
(3) Égetni október 01 - május 31-ig, kizárólag csütörtöki napon 8.00 - 14.00
óráig, valamint szombat és vasárnap délután 13.00 - 20.00 óráig lehet,
szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 180 percet nem haladhatja meg,
tartós füstölés nem engedélyezett. Csak száraz állapotú avar és kerti
hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és
hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést
azonnal be kell fejezni.
(4) Az égetéshez nem használható benzin, olaj vagy más vegyi adalékanyag és
az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális eredetű, vagy veszélyes
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző
köteles gondoskodni.
(6) Az égetés helyszínén oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó
készüléket, valamint az oltást segítő kéziszerszámot (pl. lapát, ásó, villa) kell
készenlétben tartani.
(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a
tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.
(8) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények
100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt. Tilos égetni
továbbá, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
6. §
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(1) Aki jelen rendeletben foglaltakat megszegi köteles hulladékgazdálkodási
bírságot fizetni.
(2) A bírság kiszabására a jegyző jogosult.
(3) A bírság kiszabására és behajtására a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 86. §-a, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
kormányrendelet 11. §-a, és a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.
21.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépés napján a
34/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.
Tiszavárkony, 2015. október 22.

Hegedűs István
polgármester

Török István
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Tiszavárkony, 2015. október 23.
Török István
jegyző

----3. Napirendi pont
Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről szóló rendelet elfogadására (előterjesztés
mellékelve)
Előadó: Hegedűs István polgármester
Hegedűs István polgármester: ismerteti a következő napirendet, amely a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet elfogadása. Felkéri Domány Katalin kirendeltség-vezetőt a
tájékoztatásra.
Domány Katalin kirendeltség-vezető elmondja, a Képviselő-testület
korábbi ülésén döntött arról, hogy benyújtja a szociális célú tűzifa iránti
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pályázatát. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 126 m3
keménylombos tűzifát igényeltek, melyből 59 m3-t kapott meg az
Önkormányzat, melynek összege 1 049 020,- Ft. A jogosultsági feltételek
szabályozása az önkormányzat Képviselő-testületének feladata. A pályázati
kiírásban is szerepelt, hogy legkésőbb a tűzifa megvásárlását követő 10.
napon elfogadott rendeletben kell ezt szabályozni. A pályázati kiírás
rendelkezett arról is, hogy kik azok a személyek, akiket mindenképpen
előnyben kell részesíteni az elosztás kapcsán, illetve rendelkezik arról is
mennyi az a maximum, ami 1 kérelmezőnek adható. Próbálták úgy
meghatározni a jogosultsági illetve jövedelmi feltételeket, hogy a
kisnyugdíjasok is bele tudjanak esni. Keresték arra is a lehetőséget, ha
elfogy a rendelkezésre álló tűzifa, akkor a beérkezett kérelmek függvényében
az önkormányzat talán saját költségen is tudna valamennyi tűzifát vásárolni.
Ha a kérelmező elutasításra kerül, mert pl.: a jövedelmi feltételnek megfelel,
mi alapján tudják elutasítani? Elsőbbséget élveznek azok, akik aktív korúak
ellátásában, időskorúak járadékában részesülnek, illetve halmozottan
hátrányos
helyzetű
családoknak
minősülnek,
valamint
települési
támogatásra ezen belül a lakásfenntartási támogatásra jogosultak. Fontos,
hogy ezeknek a feltételeknek együttesen kell teljesülniük.
Az önkormányzatnak kell saját költségén vállalnia a tűzifa házhoz szállítását,
illetve fontos ellenőrizni, hogy a kérelmező jogosult ténylegesen rendelkezzen
megfelelő fűtőberendezéssel. Előzetes felmérések alapján várhatóan dupla
mennyiségű kérelem fog beérkezni.
Hegedűs István polgármester hozzáteszi, erdei m3-el van számolva,
javasolja, 1 m3 alatt ne adjanak.
Héja Attila Mihály képviselő: meglátják, mennyi kérelem érkezik be, akkor
tudnak dönteni.
Domány Katalin kirendeltség-vezető tájékoztatást ad arról, hogy
kérelmeket november 16-tól november 30-ig lehet benyújtani, erről
lakosságot szórólap formában értesíteni fogják, illetve megjelenik majd
honlapon is. Az összes kérelmet bevárják, és csak azután történik meg
döntés.

a
a
a
a

Hegedűs István polgármester: Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele,
kérdése?
Héja Attila Mihály képviselő: megkérdezi, ki hozza meg a döntést, Szociális
Bizottság vagy a Képviselő-testület?
Domány Katalin kirendeltség-vezető válaszában elmondja, ezt a döntést a
polgármesterre kívánja a Képviselő-testület átruházni.
Hegedűs István polgármester: Megkérdezi van-e még kérdés? Megállapítja,
hogy nincs további észrevétel, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztésben
szereplő rendelet tervezetet. Megkéri a képviselő-testületet, hogy aki a
rendelet tervezettel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyhangúlag a természetben nyújtott szociális célú
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tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet elfogadja és az alábbi
rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (X. 23.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Tiszavárkony településen élők részére természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatást nyújtson szociális rászorultság
alapján, valamint meghatározza annak jogosultsági feltételeit, az igénylés és
odaítélés menetét.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Tiszavárkony község közigazgatási területén
bejelentett állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező lakosokra, vagy életvitelszerűen itt tartózkodókra.
Értelmező rendelkezések
3. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott háztartás,
b) egyedül élő: Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy,
c) jövedelem: Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem,
d) rendszeres pénzellátás: Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
rendszeres pénzellátás.
(2) A jövedelemszámításnál figyelembe vehető időszakra az Szt. 10. § (2) - (5)
bekezdéseit kell alkalmazni.
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A támogatás mértéke
4. §
Lakóingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa állapítható meg.
A szociális rászorultság alapjai
5. §
(1) Szociális célú tűzifa támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és fatüzelésre
alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
(2) A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat a
kérelmezőket, akik
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára, vagy
c) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra,
különösen lakhatási célú települési támogatásra jogosultak, vagy
d) családjukban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelnek.
(3) Ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak, egy alkalommal
állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
Eljárási szabályok
6. §
(1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2015. november 16. napjától 2015.
november
30.
napjáig
lehet
benyújtani
Tiszavárkony
Község
Önkormányzatánál. A kérelem benyújtására meghatározott határidő
elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány
kitöltésével kell benyújtani.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat.
(4) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell,
hogy használatában lévő, fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik. A
berendezés meglétét az önkormányzat ellenőrizheti.
(5) A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 5. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek is megfelelő kérelmezőket kell előnyben
részesíteni. Azon kérelmezők részére, akik csak a rendelet 5. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételnek felelnek meg, támogatás csak akkor
állapítható meg, ha a rendelet 5. § (2) bekezdésének is megfelelő valamennyi
kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva
álló keret még nem merült ki.
(6) A támogatás átvételét a jogosult az e rendelet 2. számú mellékletét képező
átvételi elismervény aláírásával igazolja.
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(7) A kérelmekről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt legkésőbb
2015. december 15. napjáig.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.
Tiszavárkony, 2015. október 22.

Hegedűs István
polgármester

Török István
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Tiszavárkony, 2015. október 23.

Török István
jegyző
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1. melléklet a 14/2015. (X. 23.) rendelethez
K É R E L E M
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA
TÁMOGATÁSHOZ
I. Az igénylő adatai
1. Személyes adatok:
Név: ………………………………………, Születési név: ………………………………
Születési helye:……………….., ideje: …..…. év ………..………… hó ……….. nap
Anyja neve: ……………….………………, Állampolgársága: ……………..………….
TAJ szám:    Adóazonosító jel: 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 
2. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:
a) A kérelmező családi körülményei
□ egyedül élő
□ nem egyedül élő
b) A kérelmező háztartásában élő személyek adatai
A kérelmező háztartásában él személyek száma: ______fő
3. Bejelentett lakóhelye: .…………………………..…………………………………
Bejelentett tartózkodási helye: ….……………………….……...…….………………
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen
élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
Tiszavárkony, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
a kérelmező házastársa/élettársa aláírása
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_____________________________
a kérelmező aláírása

4. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel
közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehető személyek adatai:
Név

Születési hely és idő

Anyja neve

Rokoni fok

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
5. Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatással
érintett ingatlan fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy a fa kiszállításakor az
Önkormányzat a tüzelési módot ellenőrzi.

_____________________________
a kérelmező aláírása
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II. Jövedelmi adatok
Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai

A kérelmezővel
közös
A kérelmező háztartásban A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb
jövedelme
élő házastárs
rokon jövedelme
(élettárs)
jövedelme

1.
Munkaviszonyból,
munka-végzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó
jövedelem
és
táppénz
2.
Társas
és
egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből
származó jövedelem
4.
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(különösen:
GYED,
GYES,
GYET,
családi
pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)
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Összesen

6. Munkaügyi szervek által
folyósított
rendszeres
pénzbeli ellátás
7.
Föld
bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott
tartás-,
ösztöndíj,
értékpapírból
származó
jövedelem,
kis
összegű
kifizetések stb.)
9. A család összes nettó
jövedelme [9-(10+11+12)]
10. A család összes nettó
jövedelmét
csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)
11. Önkormányzat által
folyósított
rendszeres
pénzbeli ellátás [a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]
Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):
___________________________________________ Ft/hó.
A kérelemhez mellékelni kell a feltüntetett jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál
régebbiek nem lehetnek.
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III. Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás
során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti
adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás
megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
támogatást a folyósító szerv a mindenkori jegybanki alapkamattal
megemelt összegben visszaköveteli.
Tiszavárkony, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
a kérelmező házastársa/élettársa aláírása

_____________________________
a kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni
fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt
áthúzással törölni!)
Tiszavárkony, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
a kérelmező házastársa/élettársa aláírása
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_____________________________
a kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy
háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot,
igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A
családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel
csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel),
ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó
jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a
befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem:
különösen
a
munkaviszonyban,
közalkalmazotti,
közszolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó
jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a
bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint
teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi,
özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások,
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék,
az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás,
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék,
házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen
az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az
ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás.
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6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli
juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és
állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és
más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A jövedelme igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által
kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti
Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Központ megállapító
határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a
kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő),
bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását
megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai
feladóvevény vagy bankszámlakivonat, vagy az összeg átadásáról szóló és
büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi
igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés,
vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről
kiállított irat,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított
igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában
életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása
arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában
tett nyilatkozat
n) 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását
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2. melléklet a 14/2015. (X. 23.) rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

_______________________________(név) Tiszavárkony, ______________________
________________________ szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a
mai napon Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló 14/2015. (X. 23.) önkormányzati rendelete alapján megállapított
____m3 tűzifát átvettem.

Tiszavárkony, 20___________________

_____________________________
átadó

_____________________________
átvevő
----

4. Napirendi pont
Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátási módjának, szervezeti kereteinek és az e feladatok biztosítására
kötött ellátási szerződés felülvizsgálatára (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Hegedűs István polgármester
Hegedűs István polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, a
következő napirend a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátási módjának, szervezeti kereteinek és az e feladatok biztosítására kötött
ellátási szerződés felülvizsgálatára. Átadja Török István jegyzőnek a szót az
előterjesztés ismertetésére.
Török István jegyző elmondja az előterjesztés lényegét, mely most került
kiosztásra. Módosították a szociális törvényt, miszerint 2016. január 1-től
nem lehet külön ellátni a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást,
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hanem csak egy intézmény keretében, integrált formában. Gyakorlatilag
kétféle döntési lehetősége van a Képviselő-testületnek, az egyik alternatíva –
jelenleg is így működik – továbbra is társulásos formában kívánja ellátni,
Tiszavárkonyon jelenleg 1 fő családgondozó látja el ezt a feladatot, vagy
önállóan, saját intézmény útján. Viszont az önállóan, saját intézmény után
van egy korlát beépítve, miszerint a közös hivatalhoz tartozó
székhelytelepülés esetében a Közös Hivatalnak kell ellátnia a települések
esetében. Jelenleg 5 fő látja el a feladatokat, a későbbiekben 3 fő fogja,
ugyanis nem az ellátandó családokhoz mérik a létszámot, hanem a
lakosságszámhoz, 4000 főnként kell 1 főt biztosítani, de ha 4000 fő alatt van
ott is kell 1 főnek lennie. Tiszavárkonyon ehhez többletfinanszírozás nem jár.
Ha marad továbbra is társulásos formában, akkor azokat az előnyöket, amit
a társulás ad, helyettesítés útján meg lehet oldani.
A javaslat a döntéshez, hogy maradjon továbbra is társulásos formában,
erről a mai napon küldtek egy e-mailt a Társulási Tanácstól, miszerint
javasolják ők is ezt a döntést, így lenne biztosítva az ellátás, valamint a
határozatban ki kell egészíteni egy 2. ponttal. Itt van 2. pont így ez a 3. pont
lesz, ami arról fog szólni, hogy „a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa a jogszabály-módosításnak megfelelően korrigált
struktúra alapján biztosítja a továbbiakban a szolgáltatást”. Véleménye
szerint jobban járnak, ha marad társulásos formában, nem kell rajta semmit
sem változtatni, csak a struktúrán, arról pedig november 30-ig kell tárgyalni,
döntést hozni.
Hegedűs István polgármester felteszi a kérdést, van-e ezzel kapcsolatosan
valakinek észrevétele, véleménye?
Megállapítja, hogy nincs további észrevétel, ezért szavazásra bocsátja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a jegyző úr által említett
ponttal kibővítve. Megkéri a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztésben
szereplő javaslattal, illetve kiegészítéssel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyhangúlag a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti kereteinek és az e
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Képviselő-testületének
91/2015. (X. 22.) önkormányzati határozata
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási
módjának, szervezeti kereteinek és az e feladatok biztosítására kötött
ellátási szerződés felülvizsgálatáról
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9)
bekezdése
1. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módját,
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szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási
szerződést felülvizsgálta.
2. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
családsegítés és a gyermekszolgálat feladatait 2016. január 1-jétől
továbbra is társulásos formában, a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja keretében
kívánja ellátni.
3. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a
jogszabály-módosításnak megfelelően korrigált struktúra alapján
biztosítja a továbbiakban a szolgáltatást.
Felelős: Hegedűs István polgármester
Határidő: 2015. november 30.
Értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Hegedűs István polgármester helyben,
Rumpler Györgyné alpolgármester helyben,
Török István jegyző helyben,
dr. Molnár György aljegyző helyben,
Domány Katalin kirendeltség-vezető helyben,
Holoveczné Sipos Erika igazgató, Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, 5085
Rákóczifalva, Kossuth Lajos út 13.
8. Szalay Ferenc Elnök Szolnok Kistérségi Többcélú Társulása,
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 9.
-----

5. Napirendi pont
Egyéb döntést nem igénylő bejelentések
a/ Hegedűs István polgármester: Az egyik, amit szeretne megbeszélni a
Településrendezési Terv-el kapcsolatban, mivel lejár, ezt pár éven belül, azaz
2018-ig meg kell újítani. Folyamatában működne, mert ez egy
hosszadalmasabb folyamat, és a költségvetésbe ezt majd be kell tervezni,
hogy melyik évbe melyik folyamatot tervezzék, hogyan finanszírozzák a
költségeket. Kért árajánlatot, amit ismertet a Képviselő-testülettel. Az ajánlat
2016. márciustól tartalmazza a megalapozó vizsgálatokat, ami 1 400 000,- Ft
+ ÁFA, május 30-ig koncepció készítés: 400 000,- Ft + ÁFA, 2016. október
20-ig település szerkezeti terv készítése: 1 600 000,- Ft + ÁFA, 2017. január
30-ig Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése: 800 000,- Ft +
ÁFA, átadáskor véleményezési dokumentáció. Ezek mindösszesen:
5 650 000,- Ft + ÁFA, ennyibe kerülne 3 évre leosztva ennek a tervezőnek az
árajánlatában. Azt javasolja, és azért nem akarta, hogy szavazzanak róla,
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