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Pozsár Istvánné
Móráné Nemes Edit jegyzőkönyvvezető

Jelen van
Jelen van

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van. A kiküldött meghívóban szereplő
napirendtől eltérően a 7. napirend b) pontjaként tárgyaljuk meg az Arlói
Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálat szakmai
programjának módosítását, c) pontként pedig az Arlói Szociális
Alapszolgáltatási Központ SZMSZ mellékletét képező Megállapodás
módosítását. A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1.) Egészségügy beszámolója
2.) Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési

Szabályzatának módosítása
3.) Arlói Tengerszem Óvoda intézményfenntartó társulásban való

működtetése
4.) Szociális rendelet megalkotása
5.) Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek továbbá

egyéb bérleti díjak
6.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

7.) a) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ     Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programjának módosítása
b) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő
Szolgálat szakmai programjának módosítása
c) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ SZMSZ
mellékletét képező Megállapodás módosítása

8.) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetése és adósságot keletkeztető ügyletei

9.) Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetése és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek jóváhagyása

10.) Indítványok, javaslatok
a) Arló közvilágításának korszerűsítése LED lámpatestek

alkalmazásával c. pályázathoz előleg lehívása és
önkormányzat általi megelőlegezése
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b) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. kérelme egyedi
haszonkulcs alkalmazására

11.) Egyebek, tájékoztatások
12.) Ingatlanvásárlás

13.) Kérelem kollégiumi térítési díj átvállalására

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról.

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

Egészségügy beszámolója

A napirendi pont előterjesztője: Dr. Elmi Ali háziorvos,
Dr. Springer József fog- és
szájbetegségek szakorvosa,
Csépányiné Sípos Julianna és
Vinczéné Kisgergely Noémi védőnők

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a
beszámolót megtárgyalta, dr. Springer József főorvos úr volt jelen a bizottsági
ülésen. A fogorvosi beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítés történt. Az
I-II. háziorvosi körzet, a védőnői szolgálat és a fogorvosi beszámolót 3 igen
szavazattal elfogadásra javasoltuk.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal
és 1 tartózkodással az egészségügy beszámolóját elfogadásra javasolja.

Balázsné Király Rita: Arló I-II. körzetében összevont körzet működik,
illetve helyettesítéssel oldják meg az orvoshiányt. A svájci modell sok
lehetőséget ad a szűrővizsgálatokra, sajnos nem mennek el az emberek a
megfelelő szakrendelésekre. Jövőbeni feladat, kihangsúlyozni a prevenciós
lehetőséget. Meddig tart ez a projekt?

Dr. Elmi Ali: 2016-ig.

Balázsné Király Rita: A bizottság jó erőt kíván a következő évi
munkájukhoz. A védőnői beszámoló szintén alapos, minden részletre
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kiterjedő. Az óvodai és iskolai szűréseknél tapasztalják, hiába írnak beutalót,
kevés helyre viszik el a szülők a gyerekeket, és kevés jelzés érkezik vissza a
védőnőkhöz. Megdöbbentő a személyi higiénia tekintetében, hogy ezen a
téren minden második gyereknek problémája van. Jó, hogy védőoltások
tekintetében nincs elmaradás, és jónak tartom a nőgyógyászati gondozást is.

Bíró Ferenc: Jónak tartom, hogy a védőnők is és az orvosok is képzik
magukat.

Tengely László: A svájci szűrőprogram adta lehetőségeket sajnos nem
használják ki. 78 beutaltból senki nem ment el a szűrésre. Van-e olyan
lehetőség, hogy többen vegyenek részt a szűrőprogramokban?

Dr. Elmi Ali: Senkit nem lehet kötelezni, hogy elmenjen a szűrőprogramra,
csak szóban próbáljuk meg rábeszélni a megvizsgáltakat.

Tengely László: Vannak-e most tetves gyerekek?

Csépányi-Barcziné Sípos Julianna: A tetvességgel korábban az ÁNTSZ
munkatársai foglalkoztak, most annyit tudunk tenni, hogy rendszeresen
vizsgáljuk a gyerekeket és le is kezeljük őket. Írásos tájékoztatást kap a szülő
a tetvességről és addig nem adjuk ki az igazolást, amíg a tanácsadóba nem
hozzák be a gyereket. Mindent megígérnek, de nem tartják be.

Vámos Istvánné dr.: Minden egészségügyi szolgáltató nagyon alapos és
felkészült beszámolót nyújtott be. Minden orvosnak kötelező képeznie magát,
ez a betegek javát szolgálja. Megköszönöm minden egészségügyben dolgozó
munkáját. Kérem, szavazzunk a beszámolók elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

27/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Egészségügyi beszámoló

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I-II. Háziorvosi
körzet, a Fogorvosi Szolgálat, és a Védőnői Szolgálat beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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2. Napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: A bizottsági üléseken nem született határozat az
elfogadásáról.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, de értelmezési és fogalmazási problémák
merültek fel, így arra a megállapodásra jutottak, hogy egy hónappal
elhalasztják megtárgyalását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság levette
napirendjéről az előterjesztést.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, egyetért-e a képviselő-
testület azzal, hogy most részleteiben ne tárgyaljuk meg az előterjesztést,
hanem a március havi képviselő-testületi ülésen kerüljön megvitatásra.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

28/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Arlói Tengerszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalására a március havi
képviselő-testületi ülésen kerüljön sor.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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3. Napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda intézményfenntartó
társulásban való működtetése

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztéshez szakmai segítséget kaptunk az
óvoda intézményvezetőjétől és az iskola igazgatójától is.

Póczos Andrea: Közös a problémánk, ezért csak közösen tudjuk megoldani.
A óvodába járás 2015. szeptember 1-jétől lesz kötelező, ezt az április 20-i
beiratkozásnál figyelembe kell venni. Tudomásom szerint a 30 óvodás
gyerekből 4 gyereket javasolnak az óvónők első osztályba beíratni. Több
szülővel beszéltem az elmúlt időszakban, a szülők jelentős részének arról van
tudomása, hogy a gyerekek visszamaradnak. Ezért kérem, a képviselő-
testületet járuljon hozzá, hogy a nevelési tanácsadóban rendkívüli vizsgálat
alá vonják azokat a gyerekeket, akiknek iskolába kellene menniük. A
szülőknek is adni kell valamilyen magyarázatot. Ennek anyagi vonzata nincs.
A felső tagozatos gyerekek helyett most a nevelési tanácsadó az óvodás
gyerekeket vizsgálná meg, a felső tagozatos gyerekek vizsgálatára később
kerülne sor. Borsodszentgyörgy az iskola fenntartását annak köszönheti, hogy
minden évben 10-12 gyereket elvisznek Arlóból.

Balázsné Király Rita: Örömmel tapasztaltam, hogy nem szeretne a szakma
sem Borsodszentgyörgyhöz csatlakozni. A bizottság azt javasolja, hogy a
lehető legkorábbi időpontban történjen meg a beiratkozás, a 3-6 éves
gyerekek szüleit pedig nyilatkoztatni kell arról, hogy Arlóba vagy más
településre szeretnék a gyerekeket beíratni. A bizottság 3 igen szavazattal
elvetette, hogy az óvoda intézményfenntartó társulás keretei között működjön.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
azt javasolja, hogy a település óvodája ne intézményfenntartó társulás keretei
között működjön.

Vámos Istvánné dr.: Köszönöm az intézményvezetők véleményét. A KLIK
hajlandó lett volna 2 tantermet odaadni az óvodás gyerekek számára, de
bérleti díjat kért volna érte. Nem értek egyet azzal, hogy az önkormányzat a
saját tulajdonú épületére fizessen bérleti díjat. 2015. február 25-én megjelent
egy pályázat óvodai kapacitás bővítésére. Ez 2,5 milliárd Ft-os keretösszeget
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biztosít. Településünk az adóerő-képesség miatt olyan rendszerbe van sorolva,
hogy 5 %-os önrésszel lehetne pályázni. Az egyik lehetőség a meglévő épület
hozzáépítésével megnövelni a kapacitást, a másik az ingatlan vásárlás, vagy
üres telken építkezni. A Gagarin úton lévő óvoda bővítésével tudnánk
pályázni. Kérem a testület tagjait, adják meg a lehetőséget az 5 %-os önrész
biztosítására és kérnék felhatalmazást arra, hogy az önkormányzat a saját
költségén a tervezői iratok elkészítését megrendelhesse. Ez a pályázat sem
támogatja az előkészítési szakaszt. Az 5 %-on felül az előkészítési
munkálatok költségeit nekünk kell vállalni. A pályázat elbírálásánál plusz
pontot jelent, ha az építési engedély megvan és az is, hogy LHH települések
közé tartozunk. Sok település küzd a demográfiai hullám miatt, nem tudnak
óvodai ellátást biztosítani.

Bíró Ferenc: Támogatom a pályázat beadását az engedélyes tervvel együtt.
Mindenképpen szükséges az engedélyes terv és a költségvetés elkészítése.
Fontosak lesznek a pontos adatok is. Nem mindegy hogy 30 gyereknek, vagy
120 gyereknek akarunk óvodát bővíteni, ezért a felmérést minél gyorsabban el
kell végezni. BM önerőre is pályázhatunk.

Vámos Istvánné dr.: A beruházás költségét úgy kell megtervezi, hogy
megfeleljen az ÁFA elszámolási szabályoknak is. Körültekintően kell ebben
dönteni.

Balázsné Király Rita: Egy újabb épületet nem célszerű építeni. Számomra
hiányzott az anyagból a hosszú távú tervezés. Ez minden évben probléma
lesz. El kellene gondolkodni azon, hogy van olyan óvoda, ahol március 15-ig
kérik a beiratkozási szándékot. A szakmai indokokat is hiányolom, nem
láttam mi módon és milyen lehetőségek lesznek a probléma megoldására.
Közoktatási szakértőt vagy más településeket meg lehetne kérdezni.

Vámos Istvánné dr.: A határozati javaslat kiegészítését javaslom azzal, hogy
a képviselő-testület Borsodszentgyörgy önkormányzatával nem kíván
intézményfenntartó társulásban óvodát működtetni. A képviselő-testület
benyújtja a pályázatot óvodabővítésre, amelynek önrészére és előkészítő
munkálataira vonatkozó anyagi fedezetet a költségvetésből biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az előkészítési munkálatok ügyében tervezői
és költségvetési tervek elkészíttetésére.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
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29/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda intézményfenntartó társulásban való

működtetése

1. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Borsodszentgyörgy
önkormányzatával nem kíván intézményfenntartó társulásban óvodát
működtetni.

2. A képviselő-testület pályázatot nyújt be óvodabővítésre, amelynek
önrészére és az előkészítő munkálatokra vonatkozó anyagi fedezetet a
költségvetésből biztosítja.

3. Felhatalmazza a polgármestert az előkészítési munkálatok ügyében tervezői
és költségvetési tervek elkészíttetésére.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. Napirendi pont

Szociális rendelet megalkotása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Mindkét bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet.
Alapvető változások jelentek meg 2015-ben a szociális feladatokat illetően.
Nagy változásokat hozott az átalakítás, egyes ellátások a járási hivatalok
hatáskörébe kerültek, a településeken települési támogatások címén adhatók
támogatások. A finanszírozási rendszer is átalakult, az önkormányzatok
mozgástere kibővült. Ez azt hozta magával, hogy a jogszabály egyetlen
kötelező ellátást nevesít, a rendkívüli települési támogatási formát. Minden
más csak adható kategóriába tartozik. A település LHH kategóriába tartozik,
ilyen szempontból szerencsénk van, mert nem kizárólag a saját forrásból kell
segélyalapot képezni, ugyanis az állam ehhez támogatást ad. A meglévő
segélyezések kicsit átdolgozott formában megmaradnak, illetve az
összeghatárok módosítása megtörtént.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az előterjesztéshez képest volt módosító javaslat
mindkét bizottsági ülésen. A lakásfenntartási támogatás megállapítása a
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tervezetben 1 év volt, a módosító javaslat során fél évre kerül megállapításra.
Köztemetésnél az eltemettetésre köteles a temetési költség megtérítési
kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető, ha nincs, fellelhető
vagyona vagy jövedelemmel nem rendelkezik. A bizottsági ülésen felvetődött,
hogy a rendkívüli települési támogatásoknál legyen-e maximális összeg, a
javaslat alapján, éves szinten 100.000 Ft lett a határ. Javítani kell még elírási
hibát is a tervezetben. A házi segítségnyújtás összegét a tervezetben órára
számolták ki, de ez napra kerül meghatározásra. A kedvezményt a testület
határozza meg és ez a szociális rendelet melléklete lesz. Jelenlegi javaslat,
egy főre eső jövedelem tekintetében 200.000 Ft-ig a kedvezmény 100 %-os,
200.001-250.000 Ft között 50 %-os és 250.001 Ft-tól nincs kedvezmény, 627
Ft-ot kell fizetni naponta a házi segítségnyújtást igénybe vevőknek.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Mi kértük az adóerő-képesség magyarázatát. A
Bizottság hatáskörébe is kerülnek támogatások, pl. települési támogatás,
szociális térítési díjra vonatkozó támogatás, méltányossági kérelmek, illetve
köztemetés költségeinek megtérítése. Ismerjük a település helyzetét,
egyetértünk azzal, hogy lehetőleg minden támogatási forma szerepeljen a
rendeletben, de meg kell felelni a törvényi előírásoknak. A rendeletet a
módosításokkal együtt 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
javasolja az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet elfogadásáról
az elhangzott módosításokkal együtt.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi
térítési díjáról
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a
45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ában, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (5)
bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Arló nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel (a továbbiakban együtt: lakcím) rendelkező természetes személyekre terjed ki.

2. Pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatások formái

2. §

A jogosult részére – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint –
a) lakhatáshoz kapcsoló rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

(a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás)
b) gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása
c) rendkívüli települési támogatás

(a továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.

3. Szociális és gyermekvédelmi ellátások formái

3. §

Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális és
gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg:

a) Szociális alapszolgáltatások:
aa) szociális étkeztetés
ab) házi segítségnyújtás
ac) családsegítés
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ad) nappali ellátás keretében nyújtott idősek klubjába történő felvétel

b) Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások:
ba) gyermekjóléti szolgáltatás
bb) gyermekek napközbeni ellátása óvodai ellátás, vagy iskolaotthonos foglalkozás
keretében.

4. Általános eljárási szabályok

4. §

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket az Arlói
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ügyfélszolgálatán, az erre rendszeresített
formanyomtatványon, a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és
gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani, melyhez
csatolni kell az abban feltüntetett igazolásokat. Az eljárás indokolt esetben hivatalból is
indítható.

(2) Az ellátások igénylésekor a kérelmező köteles minden ellátási formában az e
rendelet megfelelő melléklete szerinti kérelmet benyújtani és az abban feltüntetett
jövedelmekről megfelelő igazolást mellékelni.

(3) A vagyoni helyzet igazolásához csatolni szükséges az arról szóló irat másolatát.
Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni.

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a
jövedelem számítása tekintetében a Szt. 10. § (2) – (6) bekezdésében foglaltak szerint kell
eljárni.

(5) Köteles továbbá a települési támogatás igénylése esetén mellékelni:
a) A beiskolázási támogatásnál a kérelmező köteles csatolni érvényes

iskolalátogatási igazolást,
b) 60 napnál nem régebben történt elemi kárról a katasztrófavédelem által

kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát,
c) diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést, vagy ambuláns

leletet,
d) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy

kórház igazolást,
e) az orvos által felírt gyógyszerek költségéről szóló igazolást,
f) az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről szóló igazolást,
g) a temetés költségeiről szóló eredeti számlát és a halotti anyakönyvi kivonat

másolatát.

(6) A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban együttélést, a saját
háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú esetében a
rokkantságot, a fogyatékosságot, a munkanélküliséget – az önkormányzattól, járási
hivataltól igénybe vett ellátásról szóló igazolással, határozattal, valamint a Hivatalnál
vezetett nyilvántartás adatainak felhasználásával kell igazolni.
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(7) A lakásfenntartási támogatás megállapításához szükséges továbbá:
a) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
b) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés

alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a
szolgáltató általi azonosításához szükséges adata,

c) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó
pénzintézet általi azonosításához szükséges adata.

(8) A Hivatal ügyintézői az ellátást igénylő lakásán környezettanulmányt készíthetnek.
A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.

(9) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai
vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a
kérelmezőre és vele azonos lakásban élő közeli hozzátartozókra vonatkozóan - hozzájáruló
nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek.

(10) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó
ügyintéző az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
d) elrendelheti környezettanulmány készítését,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

(11) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
adatai az irányadók.

(12) Annak igazolására, hogy a kérelmező egyedül és vagy a szülő gyermekét egyedül
neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló
ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy
ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat szolgálhat.

5. §

(1) Az Önkormányzat a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási
szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel
nyújtott lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató
részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig
- elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra
került támogatásokról.

(2) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,
b) a határozat számát,
c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,
d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és

jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a
megjelölésével,
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e) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján
szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi
azonosításához szükséges adatot,

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,
g) a támogatás havi összegét,
h) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság

végső időpontját.

(3) A lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes
szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az
általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a
számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a
támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

(4) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét
meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában
kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes
mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(5) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a
haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben
folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(6) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján,
természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási
támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a
változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a
változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

(7) Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy
lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy szolgáltató váltás
történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti elszámolást követően fennmaradó összeget a
szolgáltató az Önkormányzatnak 15 napon belül visszautalja, és a visszafizetett összeg
egyéb lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra fordítható.

6. §

(1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági
folyószámlára utalással, készpénzben a Hivatal pénztárából történő kifizetéssel,
utalvány formájában, vagy közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő
utalással adhatóak.

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat – ettől eltérő rendelkezés
hiányában – utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(3) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától illetik meg.
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(4) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés
hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti
kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is
benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését
követő naptól kell megállapítani.

(6) A pénzben nyújtott települési támogatás felhasználása ellenőrzése érdekében a
segélyezettnek a kifizetést követő 5 napon belül a nevére kiállított számlákat kell
benyújtani, melyről a segélyt megállapító ügyintéző másolatot készít és megvizsgálja a
felhasználás jogszerűségét.

(7) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől
számított egy hónapon belül érvényesítheti.

(8) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével
nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő
pénzegyenérték megfizetésére.

(9) Az Szt. 17. § (5) bekezdés szerinti döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének
eljárási szabályai

7. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj ellenében vehetők
igénybe.

(2) Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: ASZAK)
intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani:

a) ha az egészségkárosodás bármilyen lehetősége felmerülhet,
b) váratlan esemény (haláleset, baleset) miatt a rászorult ellátása nem

biztosított.

(3) Az ASZAK intézményvezetője külön eljárás keretében az alábbi esetekben nyújthat
ellátást:

a) aki kora vagy egészségi állapota, szociális helyzete miatt önmaga, illetve
családtagjai számára napi egyszeri meleg ételt biztosítani más módon nem
tud,

b) aki otthonában maga és családja ellátására saját erőből nem képes, és más
nem gondoskodik róla,

c) szociális és mentális segítségre szoruló 18. életévét betöltött
egészségkárosodott, aki önmaga ellátására csak részben képes.

(4) Az ellátás megszűnésének esetei és módja:
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a) ha a közösség érdekeit, a házirendet sérti az adott személy további
gondozása,

b) ha az ellátásra szoruló egészségi állapotának romlása miatt nem nyújtható
megfelelő ellátás.

(5) Az ellátás megszűnéséről a szociális intézmény vezetője írásban értesíti az
ellátottat, a megszűnés okának és időpontjának feltüntetésével, valamint tájékoztatást a
jogorvoslati lehetőségről.

(6) Az ASZAK intézményvezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az
ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

6. Hatásköri rendelkezések

8. §

(1) Az Önkormányzat az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e
rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint ruházza át:

a) Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatásköre:

aa) gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása
ab) szociális alapszolgáltatások térítési díjának méltányossági mérséklése
ac) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében

részletfizetés engedélyezése, részbeni vagy teljes elengedése
ad) köztemetés esetén a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség

alóli részben vagy egészben történő elengedése

b) Polgármester átruházott hatáskörei:

ba) lakásfenntartási támogatás
bb) rendkívüli települési támogatás

(2) A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti
alapellátásokat az alábbi intézményei útján biztosítja:

a) ASZAK
b) Arlói Széchenyi István Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola)
c) Arlói Tengerszem Óvoda (a továbbiakban: Óvoda)

(3) Az intézményvezető a rendeletben meghatározott feltételek szerint:
a) dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások iránti

kérelemről,
b) a Szt. 59/A. § (3) bekezdése szerint vizsgálja az igénybe vevő szociális

rászorultságát.

(4) A hatáskör gyakorlója köteles a támogatások megállapításánál az elfogadott éves
költségvetésben biztosított kereteken belül gazdálkodni, az év közbeni átcsoportosításokat
szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve azt kezdeményezni.
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(5) Az átruházott hatáskörök gyakorlója, továbbá az ASZAK vezetője az önkormányzat
éves munkatervében megjelölt időközönként beszámolási kötelezettséggel tartozik a
képviselő-testületnek.

II. Fejezet

Települési támogatások

7. Lakásfenntartási támogatás

9. §.

(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás.

(2) A lakásfenntartási támogatás kizárólag természetben és elsődlegesen az alábbi
sorrendben nyújtható:

a) Önkormányzatnál fennálló közkifolyó vízdíj tartozásra,
b) Hulladék szállítási díjra
c) Közüzemi díjakra
d) Tüzelő beszerzésre
e) Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletére.

(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak
a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás
a) a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi

pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
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(7) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.

(8) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és

minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(9) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő
készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét
természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(10) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének
50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.

(11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3-
J-0,5

NYM
─────

x 0,15,

NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig a nyugdíjminimum összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(12) A lakásfenntartási támogatást 6 hónapra kell megállapítani.

(13) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(14) Az (13) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

8. Gyermekek és fiatal felnőttek települési támogatása

10. §

(1) Kollégiumi támogatásban részesíthető az a szociálisan hátrányos helyzetben lévő,
közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
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gyermek, vagy fiatal felnőtt, aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimumot.

(2) A kollégiumi támogatás havi összege a kollégiumi díj legalább 50%-a, de
legfeljebb 100%-a, mely az adott oktatási intézmény részére kerül átutalásra számla
ellenében.

11. §

Beiskolázási támogatás évente egy alkalommal nyújtható támogatás
a) középfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében 10.000,- Ft,
b) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében 20.000,- Ft,

tanulónként, ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetén a nyugdíjminimum 200%-át,
gyermekét egyedül nevelő esetén annak 300%-át nem haladja meg.

12. §

(1) Az Önkormányzat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat szerint - a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-19. §-ai és az adott évre érvényes Általános
Szerződési Feltétel szerint egyszerűsített határozatban állapítja meg.

(2) A támogatás összege 4.000,- Ft/fő/hó.
a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi

félévre,
b) „B” típusú pályázat esetén 30 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi

félévre.

(3) Az ösztöndíj megállapítható annak a kérelmezőnek, ahol az egy főre eső jövedelem
a nyugdíjminimum összegének ötszörösét nem haladja meg.

9. Rendkívüli települési támogatás

13. §

(1) Évente legfeljebb 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki
nem várt többletkiadás miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum összegének 200%-át.

(2) Évente legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az,
akinek gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzése vált szükségessé
és

a) családos esetén családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum összegének 180%-át,

b) egyedül élő kérelmező esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum 220%-át,
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feltéve, hogy a kérelmező az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem
jogosult és

a) a havi rendszeresen szedett gyógyszereinek az orvos által igazolt költsége a
nyugdíjminimum 20%-át eléri vagy meghaladja vagy

b) nem rendszeresen szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök esetében az
orvos által igazolt költsége a nyugdíjminimum 20%-át eléri, vagy meghaladja.

(3) Évente legfeljebb 30.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az,
a) akinek tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége vagy kórházi kezelése

jelentős jövedelem kiesést okoz és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 300%-át.

b) aki diagnosztizált, súlyos megbetegedésben szenved.

(4) Évente egy alkalommal legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban
részesíthető az, akinek lakásában elemi kár bekövetkezése miatt súlyos kár keletkezett és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át.
Adott lakásra ugyanazon kár esetén csak egyszer állapítható meg támogatás, feltéve, ha a
tulajdonos érvényes vagyonbiztosítással nem rendelkezik és a lakás tulajdonjogát a
tulajdoni lappal igazolja.

(5) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg rendkívüli települési támogatás,
ha a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár
keletkezett és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe
került – a keletkezett kár nagyságától függően – legfeljebb 100.000,- Ft.

(6) Alkalmanként 25.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként az a személy, aki az
eltemettetésről gondoskodott, ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetében a
nyugdíjminimum összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át nem haladja
meg.

(7) Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek
megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető különös méltánylást
érdemlő körülmények esetén.

(8) Különös méltánylást érdemlő eseménynek minősül, ha az eltemettetésre köteles
személy:

a) fellelhető vagyonnal, vagy
b) jövedelemmel nem rendelkezik.

(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli
települési támogatásként 3.000,- Ft egyszeri természetbeni támogatás kerül megállapításra
minden év novemberében azoknak, akik betöltötték a 70. életévüket.

(10) A (3)-(4) és (6) bekezdésben szabályozott esetben a kérelem benyújtásának
határideje a bekövetkezést követő 60 nap.

III. Fejezet
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

10. Szociális étkeztetés

14. §

A szociális étkeztetést elsődlegesen azoknak biztosítja, akiknek életkora eléri vagy
meghaladja a 65. évet, és egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,
szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága nem teszi lehetővé az önmagáról történő
gondoskodást.

11. Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

15. §

(1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi
térítési díjakat a Szt. 116. § (3) bekezdései alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak
szerint állapítja meg:

a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 521,- Ft/adag +
ÁFA

b) szociális étkeztetés térítési díja kiszállítással 546,- Ft/adag + ÁFA.

(2) A szociális étkeztetésnél az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény
mértékét az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a szociális ellátás keretében az intézményi térítési díjakat az Sztv.
115. § (1) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Idősek Klubjában munkanapon 1.293,- Ft/nap + ÁFA
b) Étkeztetés igénybevétele nélkül az Idősek Klubjában az ellátás térítésmentes.

(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 493,- Ft/nap + ÁFA .

(5) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából biztosított kedvezmény mértékét
a 6. melléklet tartalmazza.

12. Szociális alapszolgáltatás személyi térítési díja

16. §

(1) Az Idősek Klubjának intézményi térítési díjából biztosított kedvezmény mértékét a
7. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális alapszolgáltatást igénybe vevő kritikus élethelyzet kialakulásakor
írásban kérheti a térítési díj mérséklését vagy elengedését minimum 1 hónapig terjedő
időszakra.

(3) Kritikus élethelyzetnek minősül különösen:
a) a családban bekövetkezett hirtelen halál, vagy súlyos betegség,
b) elemi kár, természeti katasztrófa.
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13. Gyermekek napközbeni ellátása

17. §

(1) Az Önkormányzat ezt az alapellátáshoz tartozó gyermekjóléti ellátási formát a
családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése,
foglalkoztatása és étkeztetése céljából saját fenntartású oktatási intézményei, és az ASZAK
útján biztosítja.

(2) A napközbeni ellátás igényléséhez szükséges kérelem mellékletei:
a) Három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról – egy hónapnál nem

régebbi keltezésű – munkáltató által kiállított igazolás vagy bankszámla
kivonat, vagy postai utalványszelvény.

b) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén orvosi igazolás.

(3) A 100 %-os térítési díj kedvezményre jogosultakról az oktatási intézmények
minden év szeptember 1-30 napja között, valamint ezen időpontot követően az oktatási
intézménybe újonnan beíratott gyermekekről január 1-31. között igazolást adnak.

(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről a Hivatal minden év
szeptember 1-30 napja között igazolást ad.

(5) A kérelem elbírálásánál elsődleges szempont az igénybevételre történő jelentkezés
sorrendje.

(6) Az ellátást az ASZAK vezetője megszünteti, ha térítési díj hátralék keletkezett, és a
felszólítást követő 15 napon belül annak rendezése nem történik meg.

(7) Az önkormányzat az Iskola nappali tagozatos tanulói és az Óvoda óvodásai részére
a napközbeni ellátásnál azoknak a kérelmezőknek, akik 100 %-os térítési díj fizetésére
kötelezettek, a személyi térítési díjból 50 % kedvezményt biztosít, ahol az egy főre eső
jövedelem a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét nem haladja
meg.

14. Gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja

18. §

Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési díjakat a
Gyvt. 151. §. (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja
meg:

Iskolai menza 220,- Ft/ebéd
Óvoda 327,- Ft/nap

- tízórai 75,- Ft/nap
- ebéd 177,- Ft/nap
- uzsonna 75,- Ft/nap.
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15. Gyermekjóléti alapellátások személyi térítési díja

19. §

A gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjait a Gyvt. 151. §. (4) bekezdése, továbbá a
normatív kedvezményekre vonatkozó 151. §. (5) – (6) bekezdése együttes
figyelembevételével az ASZAK élelmezésvezetője állapítja meg és számlázza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 22/2013. (XII.
16.) rendelet.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

1. melléklet a 3./2015.(II. 27.)  önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

(a továbbiakban lakásfenntartási támogatás )megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve:
..................................................................................................................................................
..............
1.1.2. Születési neve:
.................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve:
..................................................................................................................................................
....
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):
..................................................................................................................
1.1.5.Lakóhelye:irányítószám.............................................település ........................
................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6.Tartózkodási helye:irányítószám .............................település
...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház
...............emelet, ajtó
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1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Állampolgársága:
..............................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):
.............................................................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni):
..............................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2.EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3.bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4 menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A B C D
Név

(születési név)
Születési helye, ideje

(év, hó, nap)
Anyja neve Társadalombiztosítási

Azonosító Jele

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a
háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek
száma ............ fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.
2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

A B C

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
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személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási

jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

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

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2.
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

4. Nyilatkozatok
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő
készülék
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: …………….
………………………………

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben
vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában
kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára
történő teljesítését is.}
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
………………………………………………………………………………………………
……………………

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához
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Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Vagyonnyilatkozat

I.A kérelmező személyes adatai

Neve:..........................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító jele:........................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe……………………….város/község……………………út/utca ……… hsz.
Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: ………………., a szerződés ideje: …………
év
Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen       nem ( a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat):
címe……………………….város/község……………………út/utca ……… hsz.
Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: ………………., a szerződés ideje: …………
év
Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs
stb.):
………………………címe……………………….város/község……………………út/u
tca ……… hsz. Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: ………………., a szerződés
ideje: ………… év
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Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft
4. Termőföldtulajdon ( vagy állandó használat):

………………………címe……………………….város/község……………………út/u
tca ……… hsz. Alapterülete……….m2, tulajdon hányad: ………………., a szerződés
ideje: ………… év
Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke:*…………………………….Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:

a) Személygépkocsi…………………………típus……………………….rendszám
a szerzés ideje:………………………………Gyártás éve:……………………...
Becsült forgalmi érték:** ……………………………..Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: ………………...típus………………………rendszám
a szerzés ideje:………………………………Gyártás éve:………………………
Becsült forgalmi érték:**………………………………Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználáshoz, kezeléshez.
Kelt: ...............év………………..hó………..nap

......................................................
Aláírás

Az eljárás megindításáról értesítést kérek/ nem kérek. ( A megfelelő aláhúzandó!)
Kelt: ...............év………………..hó………..nap

…………………………..........
Aláírás

2. melléklet a 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
gyermekek és fiatal felnőttek települési támogatásához

Alulírott

Név.: …………………………………………………………………………

Leánykori név : ………………………………………………………………

Szül. helye: …………………………………………………………………

Szül. ideje: …………………………………………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………

TAJ száma: ……………………………………………………………….....
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Lakcíme: Arló, ……………………………………………………………..

A támogatást az alábbi indokok alapján kérem: (a megfelelő aláhúzandó!)

a) Kollégiumi térítési díj kiegyenlítése, kollégium adatai, elérhetősége:

..................................................................................................................

b) Beiskolázási támogatás

- középiskolás gyermekre, akinek adatai

.......................................................................................................................

- főiskolás/egyetemista gyermekre, akinek adatai:

………………………………………………………………………………

A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra vonatkozó adatok:

A B C D E F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási

Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon
oktatási intézmény megnevezése, ahol

tanul

Megjeg
yzés*

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik
havi jövedelme, forintban:

A B C D

A jövedelem típusa
Kérelmező Házastárs,

élettárs Gyermekek

havi jövedelme (forint)
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
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Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)

A kérelemhez mellékelem a saját és velem közös háztartásban élők jövedelméről szóló
nyilatkozatot, a kereseti igazolásokat, és az iskolalátogatási igazolást.
Alulírott  hozzájárulok, hogy személyes adataimat (gyermekem személyes adatait)  a
támogatásra  való  jogosultság  megállapítása  és  teljesítése céljából kezeljék.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek. (megfelelő aláhúzandó!)

Arló, ………………………………

………………………………………

kérelmező aláírása

3. melléklet a 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás igényléséhez

Alulírott

Név.: …………………………………………………………………………

Leánykori név: ………………………………………………………………

Szül. helye: …………………………………………………………………

Szül. ideje: …………………………………………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………

TAJ száma: ……………………………………………………………….....

Lakcíme: Arló, ………………………………………………………………

A települési támogatást az alábbi indokok alapján kérem: (a megfelelő aláhúzandó!)

c) Elhunyt közeli hozzátartozó eltemettetése

Az elhunyt személyi adatai (név, szül. hely, idő, lakcím):

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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d) Gyógyszer, kórházi ápolás, gyógyászati segédeszköz

e) Elemi kár

f) Egyéb, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, amely:

………………………………………………………………………

A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra vonatkozó adatok:

A B C D E F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási

Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon
oktatási intézmény megnevezése, ahol

tanul

Megjeg
yzés*

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik
havi jövedelme, forintban:

A B C D

A jövedelem típusa
Kérelmező Házastárs,

élettárs Gyermekek

havi jövedelme (forint)
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)
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A kérelemhez mellékelem a saját és velem közös háztartásban élők jövedelméről szóló
nyilatkozatot, a kereseti igazolásokat, b) pont esetén orvosi, gyógyszertári igazolást, c)
pont esetén katasztrófavédelem által kiadott igazolást. Elhunyt hozzátartozó eltemettetése
esetén mellékelem a halotti anyakönyvi kivonatot és a nevemre szóló temetési számlát.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat (gyermekem személyes adatait) a
támogatásra való jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek. (megfelelő aláhúzandó!)

Arló, ………………………………
………………………………………

kérelmező aláírása

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam b), c) vagy d) pontban leírt esetre kérelmezett
támogatás felhasználásáról annak kifizetését követő 15 napon belül a nevemre szóló
számla bemutatásával elszámolok, amennyiben azt nem természetben vagy utalvány
formájában kaptam. Pl. gyógyszer kiváltásáról számla, elemi kár esetén a helyreállítás
költségeiről számla, stb.

Arló, ……………………………… ……………………………………
aláírás

4. melléklet a 3/2015(II. 27.) önkormányzati rendelet

Igazolás rendszeresen szedett gyógyszerek költségéhez

Kérelmező neve:
………………………………………………………………………………………

Szül. helye, ideje:
………………………………………………………………………………………

Lakcíme:
………………………………………………………………………………………

TAJ szám:
………………………………………………………………………………………

Rendszeresen szedett gyógyszerek felsorolása:
……………………………………………………………………………….

Ára:……………………….Ft / hó

……………………………………………………………………………….

Ára:……………………….Ft / hó

……………………………………………………………………………….

Ára:……………………….Ft / hó
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……………………………………………………………………………….

Ára:……………………….Ft / hó

……………………………………………………………………………….

Ára:……………………….Ft / hó

……………………………………………………………………………….

Ára:……………………….Ft / hó

……………………………………………………………………………….

Ára:……………………….Ft / hó

Dátum: ……………………………………..

P.H.

………………………………
orvos aláírása

5.  melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetés:

Díjkategória
(Ft)

A szociális étkeztetésnél a
személyi térítési díj

számításának kedvezménye
(%)

0 – 30.000 54
30.001-100-000.- ig 46

100.001.- től 41

6.  melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás:

Díjkategória
(Ft)

A házi segítségnyújtásnál a
személyi térítési díj

számításának kedvezménye
(%)

0 – 200.000 100
200.001-250-000- ig 50

250.001- től 0
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7.  melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Idősek nappali ellátása:

Díjkategória
(Ft)

Az idősek nappali ellátásánál a
személyi térítési díj

számításának kedvezménye
(%)

0 – 70.000 81
70.001-90-000.- ig 57
90.001-135.000.- ig 51

135.001.- től 0

5. Napirendi pont

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és
helyiségek továbbá egyéb bérleti díjak

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a szóbeli
előterjesztés után javasolja, hogy a tavalyi bérleti díjak maradjanak
érvényesek.

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat tulajdonát képező 2 db 6 lakásos
épületről és egyéb helyiségek bérleti díjainak emeléséről van szó, az elmúlt
évben sem emeltünk. Kérem, erről szavazzunk.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

30/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek továbbá

egyéb bérleti díjak

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek továbbá egyéb
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bérlemények bérleti díjai 2015. évben ne emelkedjenek.

Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6. Napirendi pont

2014. évi költségvetési rendelet módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: A költségvetési tételek megemelkedése miatt kerül sor
a módosításra.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
költségvetési rendelet módosítását és 5 igen szavazattal támogatja
elfogadását.

Vámos Istvánné: dr.: Kérem, szavazzunk a 2014. évi költségvetési rendelet
módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

4/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

4/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet
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3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság
írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi
pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

1. §

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervét
(a továbbiakban: költségvetés)

1 011 121  E Ft Költségvetési bevétellel
1 081 418  E Ft Költségvetési kiadással

70 297  E Ft
58 797 E Ft
11 500  E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet  1.1., 1.2., 1.4.,  2.1., 2.2., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1., 9.2., 9.2.1., 9.2.3.,
9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1., melléklete helyébe az 1-17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2015. március 3-án lép hatályba és 2015. március 4-én hatályát
veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

A rendelet mellékleteit lásd a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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7. Napirendi pont
a) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti

Szolgálat szakmai programjának módosítása
b) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő

Szolgálat szakmai programjának módosítása
c) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ SZMSZ mellékletét

képező Megállapodás módosítása

Papp Zsóka: A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására
azért került sor, mert 2015. március 1-jétől a rendszeres szociális segély
kikerült a szociális ellátások köréből. Az egészségkárosodottak és a 14 év
alatti gyermeküket nevelő személyek egészségkárosodási és gyermek
felügyeleti támogatásra lesznek jogosultak. A rá irányadó nyugdíj korhatárt 5
éven belül betöltő személynek, ha vállalja az együttműködést FHT-t kell
megállapítani. A továbbiakban a járási hivatalok folyósítják ezeket az
ellátásokat. Így a segélyezettek együttműködési kötelezettsége megszűnik. A
gyermekjóléti szolgálatnál megszűnt az átmeneti és tartós nevelésbe vétel,
csak nevelésbe vétel lesz. 2015-ben új elem a megelőző pártfogás és a
védelembe vétel. Az ellátottak jogvédelme c) ponttal, az adatvédelemmel
egészül ki. Az SZMSZ mellékletét képező megállapodások vonatkozásában
módosítás, hogy megszüntethető az intézményi jogviszonya annak, akinek hat
hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása van és ez a tartozás a két havi
térítési díj összegét meghaladja. Ilyen esetben jövedelmi vizsgálatot kell
lefolytatni.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
mindhárom előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal támogatja
elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

31/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat

szakmai programjának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális
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Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának
módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ Családsegítő Szolgálat szakmai programja módosításának
elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

32/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálat

szakmai programjának módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális
Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálat szakmai programjának
módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központ SZMSZ mellékletét képező Megállapodás módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

33/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ SZMSZ mellékletét

képező Megállapodás módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális
Alapszolgáltatási Központ SZMSZ mellékletét képező Megállapodás
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módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

8. Napirendi pont

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati
Társulás 2015. évi költségvetése és adósságot

keletkeztető ügyletei

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, de a
költségvetéssel kapcsolatban döntés nem született. A mai napon volt a
borsodnádasdi és az ózdi ügyelet helyzetéről tanácskozás. A borsodnádasdi
polgármester észrevétele alapján arra az álláspontra jutottunk, nem látjuk,
hogy az esélyegyenlőség biztosított lenne, valamennyi központi ügyelet
azonos módon működne. Az előterjesztésből látható, hogy Borsodnádasdra
1018 Ft/fő támogatást kellene befizetni, ezen kívül egységesen fizetjük a
tagdíjat Ózdra, ami 725 Ft/fő és ezen felül fizetjük az ügyeleti díjat, a
diszpécser szolgálatot és támogatjuk a munkaszervezet működését. Annak
idején, amikor a központi ügyelet létrejött Borsodnádasd vezetősége
kijelentette, hogy a többi önkormányzatnak nem kerül pénzbe az ügylet
fenntartása. A törvények megváltoztak, azonban ez a határozat nem került
módosításra, és gazdasági okok miatt elkezdtünk fizetni a borsodnádasdi
ügyelet működtetésére is. A diszpécserszolgálat költségvetésében személyi
bérek nincsenek megjelölve, de a kiadások között mégis szerepel, mert
megbízási szerződéssel foglalkoztatják őket. A mai tárgyalás eredménye az
volt, hogy elnök úr kiegészítette az Ózd Kistérségi társulási előterjesztését
azzal, hogy a pénzügyi maradvány terhére a borsodnádasdi és csokvaományi
háziorvosi ügyelet működtetését 6-6 millió Ft-tal egészítsék ki. Határozat
született arról, hogy a társulási megállapodásnak megfelelően a nem fizető
önkormányzatoktól a tagdíjakat és hozzájárulásokat be kell hajtani, ugyanis a
megküldött anyag alapján látható, néhány település esetében jelentős
kintlévőségek vannak. Ezekkel a kiegészítésekkel javaslom az anyag
elfogadását.

Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen ezen információk hiányában nem
született döntés, de az előterjesztés megvitattuk. Amikor szóba került, hogy a
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borsodnádasdi háziorvosi ügyelethez csatlakozunk némi ellenállás volt, mert
az orvosi rendelőktől és a kórháztól messzebb kerülünk. Probléma volt, hogy
fel kell menni az ügyeletre Borsodnádasdra, a gyógyszertárba pedig Ózdra
kell menni. Az elhangzott kiegészítésekkel én elfogadásra javaslom. Nem
tudom viszont elfogadni, hogy a kórháztól távolabbra megyünk, és nem
közelebb kerülünk hozzá, ezért ha lehetőség lesz az ózdi ügyelethez
csatlakozni, tegyük meg.

Papp Zsóka: A Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen
megtárgyaltuk a 2015. évi költségvetést, de erről nem született döntés.

Bíró Ferenc: Nincsenek összhangban az orvosi ügyelet fenntartási költségei.
Olyan cafetéria juttatást tartalmaz ez az előterjesztés, amit nem tudok
elfogadni, pl. céljuttatás, vagy 2 %-os növekedéssel számol, amikor az
infláció 1,8 %. A dologi kiadást jó lenne részletezve látni, sajnos az anyag ezt
nem tartalmazza, így nem látom mi az ügyelet költsége és mi az orvosi
rendelő költsége. A minket érintő terhek csökkeni fognak, de a belső
problémákat nem oldották fel.

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy most fogadjuk el az előterjesztést.

Bíró Ferenc: Fél év múlva kiderülhet, hogy maradunk a borsodnádasdi
háziorvosi ügyeletnél vagy változtatunk rajta. Pontosan szeretném látni a
költség nemeket. Az anyagot elfogadásra javaslom.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, előbb szavazzunk a Nádasd-völgyi Háziorvosi
Ügyeleti Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

34/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Társulási Tanács elnöke és

Vámos Istvánné dr. polgármester

Melléklet

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség összegei

2016. 2017. 2018. ÖSSZESEN
6=(3+4+5)

1 2 3 4 5 6
Társulás vagyona és a társulást
megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel

01 0 0 0 0

Osztalék, koncessziós díj és a
hozambevétel 02 0 0 0 0
Tárgyi eszk., immat. javak, vagyoni
értékű jog értékesítése
vagyonhasznosításból származó bev.

03 0 0 0 0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 04 0 0 0 0
Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés 05 0 0 0 0
Saját bevételek (01+… .+05) 06 0 0 0 0
Saját bevételek  (06. sor)  50%-a 07 0 0 0 0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (09+…..+15) 08 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása 09 0 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása 10 0 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11 0 0 0 0
Adott váltó 12 0 0 0 0
Pénzügyi lízing 13 0 0 0 0
Halasztott fizetés 14 0 0 0 0
Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés 15 0 0 0 0
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (17+…..+23)

16 0 0 0 0
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Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása 17 0 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása 18 0 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 19 0 0 0 0
Adott váltó 20 0 0 0 0
Pénzügyi lízing 21 0 0 0 0
Halasztott fizetés 22 0 0 0 0
Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés 23 0 0 0 0
Fizetési kötelezettség összesen
(08+16) 24 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (07-24) 25 0 0 0 0

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az elhangzott információk
birtokában a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetéséről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

35/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2015.

évi költségvetése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetését.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Társulási Tanács elnöke és

Vámos Istvánné dr. polgármester

9. Napirendi pont

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi
költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek jóváhagyását 3 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.

Papp Zsóka: Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek jóváhagyását a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
5 igen szavazattal javasolja elfogadásra.

Bíró Ferenc: A tagdíjat mindig befizetjük, azonban vannak olyan kistérségi
feladatok, amiket nem ebben a kistérségi formában látunk el. Mindenkinek
ugyanannyi a tagdíja és van, aki minden szolgáltatást igénybe vesz. A jövő
évtől a belső ellenőrzést nem a kistérség keretein belül látjuk majd el, a tagdíj
mégis 725 Ft lesz lakosonként.

Vámos Istvánné dr.: A belső ellenőrzésre 300.000 Ft-ot fizetünk és ezt a
jövő évtől nem a kistérségnek fizetjük.

Bíró Ferenc: A tagdíjat mindenkinek egységesen kell fizetni, ezzel nem értek
egyet.

Vámos Istvánné dr.: Bölcsödére is fizetünk, amit még nem vettünk igénybe.
Kérem, előbb szavazzunk az Ózd Kistérség Többcélú Társulás adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

36/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
jóváhagyása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség
Többcélú Társulás előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozat hozza:

1.) A Társulási Tanács a Társulás saját bevételeinek előirányzatát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
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Saját bevétel megnevezése 2015. 2016. 2017. 2018.
Eft

Társult települések hozzájárulásai 53.600 45.950 43.600 41.420

2.) Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2015. évi
költségvetéséről szóló határozata 2015. évre vonatkozóan engedélyköteles
adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

3.) Ózd Kistérség Többcélú Társulása a korábbi években nem kötött
adósságot keletkeztető ügyletet, így ilyen jellegű tőketörlesztési
kötelezettsége nincs.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke és

Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Ózd Kistérség Többcélú
Társulása 2015. évi költségvetéséről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

37/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:

Általános rendelkezések

1.) A határozat hatálya kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára
és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre (intézményre).

A Társulás bevételei és kiadásai

2.) A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetését az
alábbi bevételekkel és kiadásokkal  állapítja meg:
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Bevételek 823.734 E Ft

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    663.823 E Ft
B4   Működési bevételek                                                                                    145.152 E Ft
B813 Maradványok igénybevétele                                                                       14.759 E Ft

Kiadások 823.734 E Ft

K1 Személyi juttatások 427.858 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 126.079 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások 247.725 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások 24.874 E Ft
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K5 Tartalékok 3.198 E Ft

3.) A Társulási Tanács

a) a 2.) pontban megállapított bevételek megoszlását forrásonként, kiadási jogcímenként
a határozat 1. melléklete,

b) bevételi előirányzatait a határozat 2. melléklete,

c) a működési kiadásokhoz történő  hozzájárulások összegeit a határozat 2/a  melléklete,

d) 2015. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,

e) 2015. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,

f) kiemelt jogcímenkénti költségvetési előirányzatait  a határozat 5. melléklete
szerint határozza meg.

4. ) A Társulási Tanács az általa fenntartott intézmény engedélyezett létszámadatait a
határozat 6. melléklete szerint  állapít ja meg.

5. A Társulás 2015.évi előirányzat felhasználási tervét a 7.melléklet tartalmazza

6. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak kimutatását
a 8. melléklet tartalmazza.
7. A 9. melléklet mutatja be a Társulás éves kihatással járó kötelezettségvállalásának
részletezését.
8. A 10. melléklet mutatja be a Társulás 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatainak
összevont mérlegét.

A költségvetés végrehajtásának szabályai:

1.) Mindazon feladatok esetében, amelyeket a Társulás más szervezetek
közreműködésével lát el, a feladatellátás szakmai és pénzügyi feltételeit külön
megállapodásokban kell szabályozni. A pénzügyi megállapodásban rögzíteni szükséges
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a támogatás elszámolásának formáját is. A támogatások folyósítására csak a
megállapodások megkötése után kerülhet sor.

2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét  az egyéb támogatások havonta
történő átutalására, a tagi befizetések és települési hozzájárulások havonta történő
beszedésére.

2.) A Társulás működésével kapcsolatos általános feladatokat a Társulási Tanács az
Ózdi  Polgármesteri Hivatal munkaszervezet i keretein belül Ózd Város Jegyzőjének
hatáskörébe utalja.

3.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás fenntartásában működő költségvetési
szerv vezetőjét az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadási előirányzatokon
belüli teljesítésre. Az intézmény vezetője a saját kezdeményezésű előirányzat
változásokról – azokkal egyidejűleg – köteles tájékoztatni az Ózdi Polgármesteri
Hivatalon belül működő munkaszervezetet.

3.)  A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében a költségvetési szerv
(ÓTSZEGYII) pénzforgalmi jelentését, és a tényleges állományi létszám adatait a
tárgyhót követő hónap 15-éig a munkaszervezet  részére köteles megküldeni.

4.) A költségvetési szerv (ÓTSZEGYII) folyamatos pénzellátása érdekében az igénylést
írásban  az  igényelt összeg megjelölésével a munkaszervezet részére köteles
megküldeni.
5.) A költségvetési szerv által megkötött pályázati szerződések egy másolat i példányát
tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül  a munkaszervezet részére  meg
kell küldeni.

6.) Az  Orvosi Ügyeletek finanszírozása csak olyan mértékben és ütemben történhet,
amilyen ütemben és mértékben az elmaradt és folyó évi  tagi befizetések  teljesítése
megtörténik. Amennyiben az Orvosi Ügyeletek működését  a Társulás által nyújtott
támogatás nem biztosítja, akkor a finanszírozáshoz szükséges hiányzó összeget a
mikrokörzeti települések hozzájárulásának kell kiegészíteni.

7.) A  Társulási Tanács egyetért abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot az Ózdi
Polgármesteri Hivatal lát ja el  az egész kistérségre kiterjedően, kivéve Borsodnádasd
tekintetében. A feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében a
feladatellátásban résztvevő települések lakosságszám szerint i hozzájárulás megfizetése
szükséges.

8.) A Társulás  Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetési kiadások
előirányzatai  között max. 5.000 E Ft összegben  átcsoportosítást  hajtson végre.

9.) A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására
csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

10.) A költségvetési szerv  a határozatban jóváhagyott kiadási előirányzaton belül
köteles gazdálkodni.

11.) A Társulási Tanács az 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelések
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elengedését az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjólét i Integrált
Intézmény Igazgatójának  hatáskörébe utalja, az 50.000 Ft értékhatár fölötti
behajt hatatlan követelés nyilvántartásból való törlését az ÓTSZEGYII igazgatója
október 31-ig kérelmezheti. A kérelem elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke és

Vámos Istvánné dr. polgármester

10. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok

a) Arló közvilágításának korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával c.
pályázathoz előleg lehívása és önkormányzat általi megelőlegezése

Vámos Istvánné dr.: A közvilágítás korszerűsítésére megnyert pályázat
utófinanszírozott pályázat, ez azt jelenti, az előkészítő munkálatokat előre
nem finanszírozzák, ezért a költségét nekünk kell megelőlegezni és a
kifizetést követő 15 napon belül utalja vissza a közreműködő cég. Az
előkészítő munkálatokra, melyek a megvilágítási, tenderterv és energetikai
tanulmány, 1.219.200 Ft-ot kellene biztosítani.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
javasolja elfogadását.

Bíró Ferenc: Utófinanszírozott pályázat azt jelenti, aki a pénzt adja, előre
nem fizeti ki a megnyert összeget, hanem utólagos visszafizetés történik.
Elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Szavazzunk arról, hogy a közvilágítás korszerűsítése
utófinanszírozott pályázatra 1.219.200 Ft előleget biztosítunk.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatokat hozza:
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38/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Arló közvilágításának korszerűsítése LED lámpatestek

alkalmazásával c. pályázathoz előleg lehívása és önkormányzat
általi megelőlegezése

Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő 1.625.600 Ft utófinanszírozású
(energetikai tanulmány, és megvilágítási terv, tenderterv) elkészítésére
406.400 Ft előleget lehívjon, és a fennmaradó 1.219.200 Ft-ot a munkálatok
elvégzése miatt megelőlegezzen.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előleg lehívásáról,
valamint a teljesítést követően a kifizetési kérelem benyújtásáról
gondoskodjon.

Határidő: 2015. március 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. kérelme egyedi haszonkulcs
alkalmazására

Vámos Istvánné dr.: Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. kérelmet
nyújtott be egyedi haszonkulcs megállapítására. Az egyeztetések során derült
ki, hogy a konyha felújítására elnyert pályázat miatt a konyha a nyári
időszakban le fog állni és vásárolt szolgáltatással fogják megoldani az
étkeztetést, amíg a konyha felújítása tart. Így nem tudunk a kérésnek eleget
tenni.

Papp Zsóka: Most nem tudunk ebben dönteni, javaslom ennek elhalasztását.

Vámos Istvánné dr.: Szavazzunk arról, hogy az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. egyedi haszonkulcsra vonatkozó kérelmével érdemben nem
tudunk foglalkozni, ezért a szeptemberi képviselő-testületi ülésen
újratárgyaljuk.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatokat hozza:



47

39/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. kérelme egyedi haszonkulcs

alkalmazására

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. kérelmével kapcsolatban – a konyha felújítása miatt – nem tud
egyedi haszonkulcsot kialakítani.
A Kft. kérelmét a szeptemberi képviselő-testületi ülésen újratárgyalják.

Határidő: 2015. szeptember 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

11. Napirendi pont

Egyebek, tájékoztatások

Vámos Istvánné dr.: Bírósági ülnökök választására fog sor kerülni. Az
ülnököket a bíróság illetékességi területén a választói joggal rendelkező
állampolgárok jelölik. A tájékoztatás szerint a fiatalkorúak ügyeinek
tárgyalására is lehet ülnököket javasolni, kérem, hogy próbáljunk meg a
fiatalok ügyeit tárgyaló bíró mellé javasolni valakit. Az ülnökválasztás
március 7. – április 30. között lesz.

A Bükki Agro Nonprofit Kft. üzemeltetésével kapcsolatban tájékoztatást
kértem az ügyvezetőtől arról, hogyan történik az ügyvezetés, van-e a
pályázattal kapcsolatban visszafizetési kötelezettség? 2014. december 17-én
kelt levélben Borsodszentgyörgy polgármestere felhívta az ügyvezető
figyelmét, hogy tegyen eleget ügyvezetői feladatainak, adjon tájékoztatást a
cég helyzetéről és vegye át a székhelyre érkezett iratokat. Semmilyen
intézkedés nem történt. A jogszabály az ügyvezető feladatává teszi, hogy a
tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adjon. Össze kell hívni a
taggyűlést akkor, ha a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti. Kértük, hogy
az ügyvezető hívja össze a taggyűlést és javaslatot tettek a napirendre is. Ez
sem történt meg, ebben az esetben az ügyészség, a cégbíróság felügyeleti
eljárás keretében vagy megszünteti, vagy büntető eljárást kezdeményez a kft.
ellen. Kérem a tájékoztatás elfogadását.
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Sípos Zoltán plébános úrtól kaptunk meghívást, ugyanis március 3-án lesz 75
éves és ezen a napon bejelenti nyugdíjba vonulását. Ebből az alkalomból
készítettünk egy emléklapot és ajándékkal szeretnénk köszönteni.

A Megyei Közgyűlés elnökétől érkezett megkeresés értéktárgy bizottság
megalakítására, egyszer már hoztunk egy olyan határozatot, hogy nem
állítunk ilyen bizottságot. Jelenleg sem tudok olyan személyt, aki ennek a
bizottságnak az élére tudna állni, kérem a javaslatokat.

Tengely László: Varró Lajost kellene megkérdezni, van affinitása hozzá.

Bíró Ferenc: Megfelelő, elhivatott embert kell találni, ha bizottságot
szeretnénk létrehozni.

Vámos Istvánné dr.: A március 15-i ünnepséggel kapcsolatban érkezett
megkeresés. Március 15-én 15 órakor egységesen az országban, minden
településen elszavalják a Nemzeti dalt, ha van rá mód az ünnepséghez köthető
téren vagy utcában. Ebben kérem a civil szervezetek segítségét és felkérem a
jelenlévő Berencsi Gergelyt, hogy segítsen ennek a szervezésében, mint
Petőfi telepi lakos.
Szeretném, ha az állami és helyi ünnepségeken a civil szervezetek vezetőit,
tagjait és az intézményeink vezetőit is be lehetne vonni az ünnepi beszédek
elmondásába.

Tengely László: Ez egy szép meglátás, csak lesznek-e rá megfelelő emberek.
A március 15-i települési ünnepségen az általános iskolások vezényletével
lehetne elszavalni a Nemzeti dalt.

Berencsi Gergely: Nem tudom, mennyi embert lehetne mozgósítani,
szórólapozni. Az ötlet tetszik, de nem ígérek semmit.

Vámos Istvánné dr.: Kérem Berencsi Gergelyt, hogy próbálja meg
megszervezni, hogy március 15-én a települési ünnepségen minél többen
vegyenek részt és szavalják el a Nemzeti dalt. Kérem visszajelzését is ezzel
kapcsolatban.

Pályázati lehetőség van családbarát munkahely kialakítására, az
önkormányzat nevében lehetne pályázni szabadtéri fitnesz eszközök
beszerzésére. Egy rekreációs helyet tudnának kialakítani a tó területén, ahová
az önkormányzat dolgozói is mehetnének sportolni. Hozzájárul-e a testület a
pályázat benyújtásához? Kérem, szavazzunk erről.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatokat hozza:

40/2015. (II. 27.) határozat:
Tárgy: Családbarát munkahely kialakításához pályázat benyújtása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
az önkormányzat pályázatot nyújtson be az Arlói strand területén
megvalósítandó családbarát munkahely kialakítására, szabadtéri fitnesz
eszközök beszerzésére.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Szikora Ágnes Arlói Turisztikai és Közösségi Kft ügyvezetője

Vámos Istvánné dr.: A Suvadás program lebonyolítására önkormányzati
támogatást szavazott meg a képviselő-testület, de nem döntötték el, hogy ki
legyen a pénzügyi lebonyolító. Ha a kft. számlájára utaljuk a pénzt, akkor
kisvállalkozói adót kell fizetni, nem jó megoldás az sem, ha a könyvtárnak
adjuk át a támogatás összegét. Azt javaslom, hogy a számlák 8 napos
határidővel legyenek kiállítva és az önkormányzati támogatásból mindig csak
annyit kérjenek le, amennyi számlát ki kell fizetni.

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől
érkezett megkeresés annak érdekében, hogy a méhnyakrák szűrésen minél
többen jelenjenek meg. Én nem látok arra lehetőséget, hogy csoportosan
szállítsuk be az érintetteket Miskolcra.

Ingatlanvásárlással kapcsolatban több ajánlat érkezett az önkormányzathoz.
Kérem, szavazzunk arról, hogy ebben a témában zárt ülést rendelünk-e el,
mivel a nyilvános tárgyalás sértheti az eladók és az önkormányzat üzleti
érdekeit.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag zárt
ülést rendel el az ingatlanvásárlás tárgyalásánál.
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A képviselő testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv
készült.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


