
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. június 18-án
tartott ülésén.

AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
                    Bihartorda, Kossuth u. 73.

JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

N A P I R E N D    E L Ő T T :

DR.SZABÓ JÓZSEF  polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi
tagokat és a meghívott vendégeket. Külön köszönti Rácz Attilánét a Kristály Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat Szolgáltató Központ vezetőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt
megnyitja. Elmondja, hogy Jakabné Sugár Eszter jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt
venni a testületi ülésen, Módos Imre pedig nem jelezte távolmaradását.

Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el:

N A P I R E N D I   P O N T O K :

1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről.
Előadó: Dr. Szabó József polgármester

2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal gyámügyi tevékenységéről, a Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról.
Előadó: Petrucz Sándor tanácsos

 Luczás Tünde családgondozó

3.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás földesi mikrokörzetének Bihartordát érintő
szociális munkájáról. (nappali ellátás, házi gondozás, szociális étkeztetés). A társulás
tapasztalatai.
Előadó: Rácz Attiláné Kristály Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 Szolgáltató Központ Vezetője

4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai munkájáról, az új segélyezési forma
tapasztalatairól.
Előadó: Karalyos Zoltánné jegyző

5.) Különfélék.

I. N A P I R E N D I    P O N T :
A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II. N A P I R E N D I    P O N T :
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal gyámügyi tevékenységéről, a Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról.
(A beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteiként csatolva.)

LUCZÁS TÜNDE  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Sport Bizottság a  beszámolókat megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  véleménye szerint a beszámolók emberközeliek voltak. Nemcsak ez
a kettő, hanem a nappali ellátásról és a szociálpolitikai munkáról szóló beszámolók is.
Nagyon tetszett a Tünde beszámolójában ahogy megfogalmazta, hogy  milyen sok segítséget
kapott a Jegyző Asszonytól, nem beszélve a Tünde önzetlenségéről.

A beszámolókkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

40/2009.(VI. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat gyámügyi tevékenységéről és a Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a határozat-kivonatot az Észak-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához
továbbítsa.
Határidő: 2008. július 15.
Felelős: polgármester

III. N A P I R E N D I    P O N T :
Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás földesi mikrokörzetének Bihartordát érintő
szociális munkájáról. (nappali ellátás, házi gondozás, szociális étkeztetés). A társulás
tapasztalatai.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

LUCZÁS TÜNDE  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Sport Bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  elmondja, hogy a beszámolót az tette érdekessé, hogy a nyűg, a
gondok mellett ott van a segítség. Nagyon tetszett az idézet is. Véleménye szerint ezekből a
beszámolókból kaphatna a lakosság, hogy legalább lássák, hogy mennyi mindent kapnak 0-tól
az időskorig, mert mindig azt lehet hallani, hogy nem kapnak semmit. Ez egy „emberséges”
Önkormányzat, a legkisebbtől a legidősebbig odafigyelnek a lakosságra. Nagyon tetszett még
a beszámolóban az a gondolat, hogy a bihartordai lakosnál a szemlélet előbbre került, mint a
pénztelenség. Ez biztos, Bihartordán a szemlélet kerül előbbre és azután a pénzbeosztás.
Mindenkinek megköszöni a munkáját.
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RÁCZ ATTILÁNÉ  köszöni a hozzászólást és az elismerő szavakat. Jónak tartja azt az ötletet,
hogy a lakosság kaphatna a beszámolókból. Itt nincs olyan mint náluk Földesen, itt minden
gyermek kap valamit. Egyrészt kisebb a település és kevesebb a gyereklétszám is, mint náluk.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Földes Nagyközség 2007. májusában beadott egy
pályázatot a 3 éves szociális felzárkóztató programon belül Idősek Klubjának fejlesztésére és
eszközfejlesztésre.  A pályázat elbírálása olyan hosszúra sikerült, hogy 1 évig nem is tudtak
semmit, hogy nyertek-e vagy sem. A pályázat végül nyert, Bihartordára is tervezett bizonyos
dolgokat fejlesztés szempontjából. Ki fognak helyezni egy SPA méregtelenítő készüléket,
ionizátorokat, 2 db vérnyomásmérőt, 2 db kézi masszírozót, 1 db kicsi Bioptron lámpát, a
lábszárfekélyt csak ez tudja gyógyítani, színterápiát a lámpához, 3 db nagy edényzetet
fedővel, 30 db lapos tányért, 30 db mély tányért, 30-30 db evőeszközt. Ez kb. 500.000 Ft
körüli érték lesz.

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült a kérdés, hogy a
beszámolóban  csak a bihartordai adatok szerepelnek és azt mondták a bizottsági tagok, hogy
jó lett volna tudni, hogy Nagyrábén és Földesen ezek az adatok hogy alakulnak. Véleménye
szerint  a másik két település adatait úgy lehetne megismerni, ha ők is hozzájárulnak. Lehet,
hogy lesz közös testületi ülés és akkor ott majd megismerhetik.
A 3 éves szociális programban minden sárréti kistérség pályázott. Nagy örömmel veszik
tudomásul, hogy mint mikrotérséget is számba vették. Az Önkormányzat is pályázott a
szociális programban és az Idősek Napközi Otthona kerül felújításra.

A társulással kapcsolatban elmondja, hogy megítélésük szerint  a kezdeti súrlódások mostanra
megszűnni látszanak. Földessel a kapcsolat jó, pénzügyileg is.

RÁCZ ATTILÁNÉ  elmondja, hogy a gyermekjólétinél a társulás adatait is írta, de az
időseknél csak a saját települést érintőt. Véleménye szerint ezek az adatok nem titkosak.
Elmondja, hogy mindenütt 30 fős klub van és 30 főre is terveztek. Nagyrábén 29 teljesült és
Földesen is. Földesen az elmúlt évben 18 fős klub volt. A házigondozással kapcsolatban
elmondja,  hogy Nagyrábé 40 főt vállalt, Földes 31 főt és 30 főt teljesített.
Szociális étkezés terén Nagyrábé 40 főre tervezett és 41 valósult meg, Földes 75 főre tervezett
és 80 valósult meg, ezt náluk nagyon igénylik.

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  kérdésére válaszolva KARALYOS ZOLTÁNNÉ elmondja, hogy
felmérették az iskolával a nyári szociális étkezést és 3 fő igényelte.

PAPP EMESE  elmondja, hogy kb. 8-10 gyerek van, akit úgy látnak, hogy jobban megeszik a
konyhán kapott ebédet, mint a többiek, de ők sem igényelték  a nyári étkezést.

A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

41/2009.(VI. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Többcélú
Kistérségi Társulás földesi mikrokörzetének Bihartordát érintő
szociális munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Megbízta a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szolgáltató Központ
Vezetőjéhez továbbítsa.
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Felelős:  polgármester
Határidő: 2009. július 15.

IV. N A P I R E N D I    P O N T :
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai munkájáról, az új segélyezési forma
tapasztalatairól.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

LUCZÁS TÜNDE  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Sport Bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

SOMOGYINÉ HERCZEG MÁRIA  elmondja, hogy 2007-től szakorvos igazolása alapján
kerülhet valaki házigondozotti ellátásba. A közgyógyellátással kapcsolatban elmondja, hogy
szerepel a 6-12 eFt-os összeghatár.  A jövedelmi viszonyok alapján meg kell állapítani, hogy
jogosult-e az ellátásra. A 6.000 Ft-ot a MEP állapítja meg a gyógyszerfogyasztás alapján. A
12.000 Ft-os összeghatárt pedig csak azokban az esetekben állapítják meg, ha szakorvos írja
fel, mint például az inzulint. A betegek nehezen veszik tudomásul, hogy el kell utazniuk
szakorvosi javaslatért.

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  megköszöni a kiegészítést, ő a szakmai részét nem tudja, mivel
nincs róla információjuk, hogy ki milyen gyógyszert szed. Zárt borítékban kapják meg a
háziorvostól a javaslatot és azt úgy kell továbbítani a MEP felé.

A beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

42/2009.(VI. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai munkájáról és az új
segélyezési forma tapasztalatairól szóló  beszámolót elfogadja.

V. N A P I R E N D I   P O N T :

KÜLÖNFÉLÉK:

KARALYOS ZOLTÁNNÉ elmondja, hogy a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda
alapító okiratát a képviselő-testület májusban elfogadta. Az alapító okiratot a Magyar
Államkincstár felülvizsgálta és hiánypótlásra szólította fel Nagyrábé Nagyközségi
Önkormányzat Jegyzőjét.
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
A hiánypótlásnak megfelelően a Jegyző Asszony elkészítette a módosítást, javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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43/2009.(VI. 18.) Önk. sz határozat:

Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Általános
Iskola és Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapvető szakágazat megnevezéséhez az alábbi szakágazat szám kerül:

852010 Alapfokú oktatás

2. A jogelőd szerv megnevezése törlésre kerül.

3. A 4. pont az alábbi g) ponttal egészül ki:

g) A fenntartó szerv neve és címe: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

4. A 12.2 pontban a „kisegítő tevékenységek” megnevezés helyére „kiegészítő
tevékenység” megnevezés kerül.

5. A 12. 2 pontban „A kisegítő tevékenységek aránya a költségvetési szerv kiadásaiban
maximum 25 %” mondat hatályát veszti.

Megbízza a jegyzőt, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon.

Határidő: 2009. június 25.
Felelős: jegyző

KARALYOS ZOLTÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 2008. évi CV. Törvény,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései  alapján
Bihartorda Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát módosítani szükséges.
(Az előterjesztés és az új tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okirat a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.)
Javasolja a fentiek figyelembevételével az alapító okirat elfogadását.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

44/2009.(VI. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 24/1994.(VI. 14.) Önk.
sz. határozattal elfogadott és a 86/2004.(XI. 11.) Önk. sz.
határozatával módosított alapító okiratát a melléklet szerinti
formában elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar
Államkincstárhoz továbbítsa.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős:   polgármester
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KOCSÁNNÉ BALOGH MARGIT  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az oviban június 6-án
megtartották a jótékonysági rendezvényt. Szeretné megköszönni  a polgármester úr, a jegyző
asszony és az alpolgármester úr nagylelkű segítségét. 370.000 Ft gyűlt össze, melyet az
óvoda környezetének rendbetételére és a gyerekek kirándultatására fordítanak.
A szülők részéről szeretné tolmácsolni, hogy nagy sajnálattal vették tudomásul, hogy a
képviselők nem vettek részt a rendezvényen, pedig a helyet is fenntartották és nagy-nagy
szeretettel várták volna őket.

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy az Önkormányzat udvarán a garázs elkészült, az
aszfaltozást kellene még megoldani. Ha az egész területet leburkoltatják a TRT  1 millió Ft +
ÁFA összegért 30 cm-es aljzattal leaszfaltozza. A testületnek kell dönteni, hogy ez legyen,
vagy csak mindegyik bejárathoz 2 kerékbejárót öntessenek.

HERCZEGH IMRE véleménye szerint le kell aszfaltozni az egészet.

Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

45/2009.(VI. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Községi
Önkormányzat udvarát a TRT-2000. Kft általi árajánlat szerinti 1
millió Ft + ÁFA összegért leaszfaltoztatja.
Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a TRT-2000 Kft-t
értesítse.
Határid: 2009. július 15.
Felelős:  polgármester

KARALYOS ZOLTÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy a költségvetést ismét
módosítani kell, ugyanis az ÖNO és az Óvoda felújítási pályázatra biztosított önerő egy
összegben lett tervezve, de a pályázatokhoz szükséges az önrészt külön szerepeltetni és ezt a
határozat-kivonatban is fel kell tüntetni.
(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Javasolja, hogy a korábbi határozatot és a költségvetési rendeletet módosítsák.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Bihartorda Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

6/2009.(VI. 22. ) Önk. sz. rendelete

Bihartorda Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására

1.§.

A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 88 878 ezer forint. 2. számú
tábla szerint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 10 159 ezer forint.
       Ebből: -Közösségi kisbusz beszerzés: 10 024

- Teleház informatikai fejl..          135

- a felújítások előirányzata:    69 622 ezer forint
       Ebből: - Garázs felújítás:                    500

- Kastélypark rek.:        41223
- Móricz Zs.Ált.Isk. és Óvoda Tagintézmény (Óvoda)felújítás
  pályázati forrásból: 19 374 ezer Ft (19 374 000 Ft) és saját forrás: 1025 ezer Ft
( 1 024 911 Ft.)
- Kristály Szoc.Szolg.Kp. Bihartordai Int. (ÖNO) felújítás
   pályázati forrásból: 7 125 ezer Ft (7 125 003 Ft) és saját forrás: 375 ezer Ft
(375 000 Ft.)

- az egyéb felhalm. c.kiadások tám. 1 758 ezer forint
(Első lakáshoz jutás támogatása)

-  felhalmozási tartalék  7 339 ezer forint.

2. §.

Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

A határozat módosításával kapcsolatban a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

46/2009.(VI. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
28/2009.(V.28.) Önk. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz LEKI kiírásra pályázatot
nyújt be a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociálois
és Szolgáltató Központ Bihartordai intézményének felújítására,
akadálymentesítésére.
A beruházás összköltsége: 7.500.003 Ft
Igényelt támogatás: 7.125.003 Ft
Önerő: 375.000 Ft
Az Önkormányzat a szükséges 5 % önerőt a 2009. évi
költségvetéséből a felhalmozási bevételek terhére biztosítja, melyet
az Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló
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6/2009.(VI. 22.) Önk. sz. rendelet 1. §-a, valamint a  2. sz. kiadási
tábla 3. oldal 4. pontja tartalmazza.
Megbízza a polgármestert, hogy a javított határozat-kivonatot a
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához
továbbítsa.
Határidő: 2009. július 10.
Felelős:   polgármester

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Államigazgatási Hivatal
szakmai véleménye alapján szükségesnek tartja a módosított szociális rendelet
szakvéleményben foglaltak szerinti megváltoztatását.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Az óvodáztatási támogatás miatt egyébéként is módosítani kellett volna a rendeletet.  A
támogatást évi 2 alkalommal lehet adni,  első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki
harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be
az óvodába.
Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves, gyermeküket
2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában tízezer
forintot folyósítanak. Azok, akik 2009. január 1. után íratták be a gyermeküket az óvodába
első alkalommal 20 ezer Ft adható és a törvény úgy rendelkezik, hogy első alkalommal
természetben is adható. Az óvoda vezetőjével megbeszélte, hogy lenne jobb és a
természetbenit javasolnák. Akiktől itt helyben a piacon szoktak vásárolni azokat a
kereskedőket meghívnák, az összeget levásárolják és a hivatal pedig kifizeti.

Javasolja fentiek alapján  a módosított 4/2009.(IV. 15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül
helyezését és a szakvélemény figyelembe vételével készült és az óvodáztatási támogatással
kiegészített  rendelet elfogadását.

KOCSÁNNÉ BALOGH MARGIT  tájékoztatásképpen elmondja, hogy említette a szülőknek
is és nagyon jó dolognak tartják, hogy egy  helyen mindent meg tudnának vásárolni.
Egyáltalán nem vetődött fel a szülők részéről, hogy jobb lenne, ha a pénzt kapnák meg.

Az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselő-testület egyhangúlag egyetért, 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2009.(VI. 22.) Önk. sz. RENDELETE

A szociális igazgatásról és ellátásról szóló
4/2006(VI.12.) Önk. sz. rendelet módosítására

1. §.

A rendelet 3.§. a),b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. A Sztv. 4.§ .(1) bek. alapján a
d), i), ma), mb), me), ne), pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
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(1) a.) Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) 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,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó
vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-
ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi
ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

b) Vagyon: ha e rendelet másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan és jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek:

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
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meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

d) közeli hozzátartozó:
A rendelet 3. § dc) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a
továbbiakban: fogyatékos gyermek),

i) rendszeres pénzellátás:
A rendelet i) pontja az alábbi ellátásokkal egészül ki:
Rehabilitációs járadék, rendelkezésre állási támogatás.

m) fenntartó:
A rendelet ma), mb), me) pontja az alábbiak szerint módosul:

ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve
16. §-a szerinti intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulása, a települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat (a
továbbiakban együtt: állami fenntartó),

mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti, magyarországi székhelyű egyház, az egyházaknak
az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyű szövetsége, illetve az Ltv. 13. §-ának (2)-
(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (a továbbiakban:
egyházi fenntartó); nem minősül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak
alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító
okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és a
közhasznú társaság,

me) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti
tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más tagállamban van [az mc)-me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami
fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális
szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet;

n) fogyasztási egység:
A rendelet ne) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket az nc)-nd)
alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, az na)-nb) alpontok szerinti arányszám
0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.
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(2) A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. §.

(1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalba e rendeletben meghatározott dokumentumokkal
(igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani. A pénzbeni és természetbeni
szociális ellátásokkal kapcsolatos kérelem tartalmát, a csatolandó igazolásokat és
nyilatkozatokat  a 63/2006.(III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

(3) Valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell:

- a jogosult természetes személy azonosító adatait, azaz nevét, születési helyét,
idejét, anyja leánykori nevét.

- Belföldi lakó, illetve tartózkodási helyét,
- Társadalombiztosítási azonosító jelét,
- Az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat,

nyilatkozatokat,
- A hajléktalan személy esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ellátás

folyósítását milyen címre (bankszámlára) kéri.

(4) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő
igazolást, vagy annak fénymásolatát a kérelemhez kell mellékelni.
A jövedelemszámításnál irányadó időszak a Sztv. 10.§ 2. bek. b) pont alapján:

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál,
amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

- Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot,
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell
kiszámítani.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység

megszűnt,
c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban

együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét meghaladó részét.
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A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt,
illetve az őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetőleg a társas
vállalkozást törölték a cégjegyzékből.

(5) A kérelmet, ha törvény másképp nem rendelkezik az a szociális hatáskört gyakorló szerv
bírálja el, melynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több
lakcíme is van, az illetékességet a lakhely, vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol
életvitelszerűen lakik.

(6) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének
feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és
családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket
a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül
szükségesek.

(7) Ha az Önkormányzat, vagy annak Jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2)-(3) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja 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.

(8)  A jegyző étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - és házi segítségnyújtás esetében az
ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet, idősotthoni ellátás esetében az
ellátást igénylő havi jövedelmét megvizsgálja. A jövedelemvizsgálatra a Sztv. 10. § és a
Sztv. 32-32/A. § szabályait is alkalmazni kell. A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján -
tárgyévre szóló érvényességgel - igazolást állít ki a jövedelemről.

A jövedelemvizsgálatot:
a) étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését

megelőzően,
b) házi segítségnyújtás esetében az intézmény, szolgáltató vezetője a gondozási

szükséglet megállapítását követően,
c) idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője a gondozási szükséglet

vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél.

3.§.

A 6 §. Helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az ellátások megállapítása

(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint
aa) időskorúak járadékát,
ab) rendelkezésre állási támogatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
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ad) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
ae)  a gyermekvédelmi törvényből (1997. évi XXXI. Tv.) fakadó pénzbeli ellátások:

- óvodáztatási támogatás
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást,
bb) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bc) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos 1. sz.
mellékletben felsorolt hatáskörét:

- polgármesterre ruházza.
A  polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről
határozatot hoz.

(3) Az óvodáztatási támogatásra a gyermekvédelmi törvény 20/C. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni. Az óvodáztatási támogatást első alkalommal a szülő részére természetben kell
nyújtani.

(4) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. tv. alapján köteles
dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.

(5) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.

(6) A képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyeket a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Sport Bizottság döntés előtt véleményezi.

4. §.

A rendelet 8. §. a.) pontja az alábbi ellátással egészül ki: rendelkezésre állási támogatás

5. §.

A pénzbeni ellátások ellenőrzésének szabályai

A rendelet 9. §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az időskorúak járadékára, a rendelkezésre állási támogatásra, a rendszeres szociális
segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító
szerv 2 évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást
nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak
megfelelő összegben tovább kell folyósítani.
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(2) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a havi rendszeres szociális ellátás
összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat során az emelt összegű rendszeres pénzellátást, a családi pótlékot és az
árvaellátást kell figyelembe venni.

Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként
a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege

emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen,
b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének

időpontját követő harmadik hónap első napjától
kell folyósítani.

(3) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres
szociális ellátás összegét, valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
jövedelmi feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának
alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál
figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott.

(4) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni
a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá

családi pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat,
b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, feltéve, hogy a

jogviszony három egymást követő hónapban fennáll,
c) a keresőtevékenység megszűnését,
d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)-c) ponton

kívüli okból három egymást követő hónapban 10%-nál nagyobb mértékű változás
következik be.

(5) A felülvizsgálatot
a) a rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás

esetén a megállapított, illetve megszüntetett összegre figyelemmel kell elvégezni.

(6) Ha a havi rendszeres szociális ellátás összege a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat
eredményeként

a) emelkedett, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben
bekövetkező változás bejelentésének, illetve a hivatalos tudomásszerzésnek az
időpontjától,

b) csökkent, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező
változásra vonatkozó bejelentési kötelezettség határidejének lejártát, illetve a hivatalos
tudomásszerzésnek az időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani.

(7) Ha a (1)-(3) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres
szociális ellátásra vagy a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszűnik,
akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell
szüntetni.

(8) A (4) bekezdés b)-c) pontja alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek a
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatásban való részvétele.

(9) A jövedelemszámításnál
a) a (1)-(3) bekezdés szerinti felülvizsgálat során annak a havi rendszeres szociális

ellátásnak az összegét, amelynek összegére vagy jogosultsági feltételeinek fennállására a
felülvizsgálat vonatkozik,
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b) a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság, vagy a jogosultság jövedelmi
feltételének (1) és (3) bekezdés szerinti felülvizsgálata során a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult közfoglalkoztatásban való részvételéből származó jövedelmet
figyelmen kívül kell hagyni.

(10) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.

6. §.

A rendelet 10. §-a hatályát veszti.

7. §.

A rendelet 17. §-a helyébe a Sztv. 37/B §- a alapján az alábbi rendelkezés lép:

Rendszeres szociális segély

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság
kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem
tudják biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult.

Amennyiben 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.

  (2) Ha az a), illetve c) pont szerinti valamely feltétel megszűnik, a feltétel megszűnését
követő hónap első napjától az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési
megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.. A feltétel
megszűnésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra
is fennáll - rendszeres szociális segély jár.

  (3) A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására
jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködési
kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

   (4) Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. A
rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult
családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező
legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a
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család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

   (5) Ha a rendszeres szociális segély összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult
részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

   (6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát
       a) annak a személynek,

aa ) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését
tölti,
-gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
- gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
- az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges
munkaviszonnyal rendelkezik,

- katonai szolgálatot teljesít,
- közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje

szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló
juttatásban részesül.

ab) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének
felülvizsgálatára irányuló, a Sztv. 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így
különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás
ellenére sem tesz eleget,

ac) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést,

ad) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét a (9)
bekezdés szerinti felfüggesztésről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven
belül ismételten megállapította;

b) annak a Sztv. 35. § (1) bekezdése, illetőleg Sztv. 37/C. § (4) bekezdése szerinti
személynek,

ba) aki a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy
közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a
közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette
meg,

bb) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresők
nyilvántartásából,

bc) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról
szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő
nyilvántartását illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg;

c) annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális
segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

 (7) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a
megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül - ide nem értve az (6) bekezdés a)
pontjának ab) alpontja, ad) alpontja valamint a b)-c) pontjai szerinti megszüntetési esetet -
az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható,
amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.
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 (8) Az (6) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában meghatározott esetben a megállapított
ellátást - a továbbfolyósítás feltételeinek fennállása esetén - csak a Sztv. 37/E. § (1)
bekezdésében meghatározott időtartam leteltét követően kell megszüntetni.

 (9) A jegyző a jogellenesen munkát végző, a Sztv. 35. § (1) bekezdése, illetőleg a Sztv.
37/C. § (4) bekezdése szerinti személy, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy ellátásra való jogosultságát - a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét
megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerőre emelkedését
követő hónap első napjától - egy hónap időtartamra felfüggeszti.

8. §.

A 18. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a (2) második francia bekezdése, a
(3) bekezdés d.) és e.) pontja, illetve (4) bekezdés hatályát veszti.

(1) Rendszeres szociális segélyre jogosult a segély folyósításának feltételeként
együttműködésre köteles a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Szociális
Szolgáltató Központtal, melynek keretében:

a.) az együttműködésre köteles szervnél nyilvántartásba veteti magát, a megállapító
határozat jogerőre emelkedést követő 15 napon belül

b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást köt
c.) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

9. §.

A 19. §. (2) bekezdés 6. francia bekezdése hatályát veszti, a (3) bekezdés második francia
bekezdése az alábbi félmondattal egészül ki: „minden év február 15-ig”.

10. §.

Beilleszkedést segítő program

A 20. §. d.), e.), f.) pontja hatályát veszti.

11. §.

(1) A rendelet 22. §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettséget akkor, ha
- az együttműködési megállapodást a 18. §. (2) bekezdésében megjelölt szervvel határidőre
nem köti meg, ismételt megszegésnek számít, ha ezt az együttműködésre kijelölt szerv
felszólításában megjelölt időpontig sem köti meg,

- a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban foglaltakat nem
teljesíti,
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- jelentkezési kötelezettségének időben nem tesz eleget,

 és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja.

(2) Az igazolási kérelem elbírálására az együttműködésre kijelölt szerv vezetője jogosult.

(3) A családsegítő a segélyezett együttműködési kötelezettségének megszegéséről feljegyzést
készít,  és a mulasztásról a jegyzőt 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

12. §.

A rendelet 23., 24., 25., 26., 27., 27/A., 28., 28/A., §-a hatályát veszti.

13. §.

A 29. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A hajléktalan személyekre az Szt. 37/G. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

14. §.

Helyi lakásfenntartási támogatás

A 31. §. (1) bekezdésébe a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 35 %   30 %-ra  módosul.

15. §.

A 32. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a  2.sz. függelék szerinti nyomtatványon
kell beadni, a kérelemhez csatolni kell e rendeletben és a szoc. törvényben
meghatározott igazolásokat, illetve nyilatkozatokat.

16. §.

A rendelet 36. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az ápolási díj megállapítására, folyósítására és megszüntetésére a Sztv.  41.§ ; 42.§ ;
43.§ ; és 43/A §-at kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) Az ápolási díj iránti kérelmet a 63/2006.(III. 27.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel a polgármesteri
hivatalban.
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(3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos által - Korm.
rendelet 5. számú melléklete szerint - kiállított igazolást és szakvéleményt.

A rendelet 37. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi.
(2) A helyi ápolási díjra jogosult az  (1) bekezdés szerinti ápolást végző személy,

          a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló estében annak 150 %
- át nem haladja meg;

          b) a beteg hozzátartozója ápolás címen munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot
               kénytelen igénybe venni, vagy

c) az ápolásra szoruló családjában nincs olyan személy, hozzátartozó, aki az ápolást az
    ápolási díj igénybevétele nélkül el tudja látni, illetve keresetveszteség nélkül nem
    tudja biztosítani

d) az ápolásra szoruló személynek érvényes tartási, öröklési, illetve életjáradéki szer-
    ződése nincs, amelyről az igény előterjesztésekor a tartósan gondozásra szoruló sze-
    mély és az ápolási díjat igénybe vevő nyilatkozni köteles.

e) Amennyiben a tett nyilatkozatok nem felelnek meg a valóságnak, az 1993. évi III.
    tv. 17. § alapján a jogosulatlanul felvett összeg erejéig visszafizetési kötelezettség
    terheli az ápolást végző személyt.

A rendelet 38. §.-a hatályát veszti.

A rendelet 40. §. (1) bekezdése a Sztv. 44. §. alapján az alábbiak szerint módosult:

(1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) a 41. § (1) bekezdésében foglalt esetben 100%-a,
b) a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt esetben 130%-a,
c) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt esetben 80%-a.

17. §.

Közgyógyellátásra jogosultság

A rendelet 54. §. (1) bekezdés a.), b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
közgyógyellátásra jogosult
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a.) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
b.) rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy

18. §.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A rendelet 60. §. (2) bekezdésében a polgármester szó helyébe a jegyző lép, az (1) bekezdés
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja
meg a szociális rászorultságát:

a.) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,

b.) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg és a családnak vagyona nincs.

19. §.

A rendelet 62. §. (1) bekezdésébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az - Szt. 86. §. (1) bekezdése
alapján – személyes gondoskodást nyújtó következő alapellátási formákat biztosítja a Sárréti
Többcélú Kistérségi Társulás keretében:

a.) Földes mikrotérség Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Szociális Szolgáltató
Központjában:
- nappali ellátás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés

c.) Püspökladány Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézménye által:
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás

(2) Az ellátások igénybevételével kapcsolatos szabályozást a fenntartó Önkormányzatok
rendelete tartalmazza.

(3) A nappali ellátás, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás önköltségét és térítési
díját e rendelet  3.  sz. melléklete tartalmazza.
(4)  Nappali ellátás keretében az étkezést igénybevevők személyi térítési díj megállapításánál
az intézményi térítési díj maximum összegének 80 % fölötti részét az Önkormányzat
támogatásként biztosítja.
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(5) Az ételkihordási díj intézményi térítési díjának 40 % fölötti részét az Önkormányzat
támogatásként biztosítja az igénybevevő részére.

(6) A (4) bekezdésben biztosított  kedvezményen túl egyedi mérlegelés alapján az igénylő
jövedelmi viszonyait, egészségi állapotát, szociális helyzetét figyelembe véve a képviselő-
testület további támogatást állapíthat meg.

(7) A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban nem részesülő
óvodás és általános iskolás gyermekek részére a térítés díj 20 %-át kedvezményként biztosítja
az Önkormányzat.

(8) Az  intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg.

20. §.

A rendelet 63-76. §-a hatályát veszti.

21. §.

A rendelet 79. §-a hatályát veszti.

22. §.

A rendelet 2009. június 22-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az ügyfélre kedvezőbb
a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat Szociális
igazgatásáról és szociális ellátásáról szóló 11/2007.(XI.20.) Önk. sz. rendelete, illetve a
4/2009. (IV. 15.) Önk. sz. rendelte hatályát veszti.

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy Nyerges Imre megkereste a
polgárőrséggel kapcsolatban. Elmondta, hogy a nagyrábéi polgárőrség vezetősége vállalja,
hogy minden technikai feladat megoldásában segítenek, mint pl. pályázat megírása, szponzor
keresése, szervezet bejegyeztetése. Tanácskozásra a bihartordai Önkormányzat tud helyet
biztosítani. Amennyiben megalakul helyben a polgárőrség és olyan vezetője és tagjai
lesznek, akik ingyen vállalják ezt a feladatot és az egész település érdekét szolgálják nemcsak
3 emberét, úgy abban az esetben javasolja, hogy az induláshoz 100.000 Ft támogatást
nyújtson a képviselő-testület. A polgárőrséget nem az Önkormányzatnak kell megszervezni
és irányítani.

JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy Tóth József toborozza az embereket. Személy
szerint ő jobban örült volna annak, ha erre egy falugyűlést hívtak volna össze.

Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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47/2009.(VI. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyben
megalakuló polgárőr szervezet részére 100.000 Ft-ot biztosít a
2009. évi költségvetés beruházási pénzmaradvány terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy az összeg biztosításáról
gondoskodjon.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős:   polgármester

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy az augusztus 20-i ünnepséget falunap keretében majd
22-én fogják megünnepelni, de még majd az augusztusi testületi ülésen erre vissza fognak
térni. A helyi kitüntetési javaslatok leadási határideje július 31, de javasolja, hogy az idén
ebben a válságos helyzetben ne legyen kitüntetés adományozva.

A különfélékben több napirendi pont nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott
el. A polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt
ülést pedig berekesztette.

k.m.f.

Dr. Szabó József Karalyos Zoltánné
 polgármester jegyző


