Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
23. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2010. december 29-én 13:00 órai kezdettel
a képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a
megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Szarka Péter képviselőt
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1
tartózkodás) a javaslatot elfogadja .
Szigetvári László képviselőt
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1
tartózkodás) a javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti a napirend tervezetet:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Hulladékszállítási díjkalkuláció:AVE és a Zöld-Híd ajánlata
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Lakbérek és helyiségbérletek díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
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5. Intézményi térítési díjak megállapítása
Styevó Gábor polgármester
6. Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi üléstervére
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
7.A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező célok meghatározása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
8. Javaslat pályázat benyújtására
. Styevó Gábor polgármester
9. Egyebek
Zárt ülés:
10. Kérelmek elbírálása

Balázs Ferenc képviselő napirend előtt szót kér.
A képviselő-testület egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot és Balázs Ferenc kérését
elfogadja.
Balázs Ferenc képviselő: szeretném megköszönni a felhívást. A módját lehetett volna
másképp is. A törvény nem vonatkozik másra, törvénytelenségek vannak. Ha van probléma
velem beszéljük meg, akiknek van problémájuk velem mondják el. Már a közmeghallgatáson
sem lehettem volna ott. A törvény hogy volt betartva?
Tóth Károly képviselő: nem haragszik rád senki, nem akartunk ebből ügyet csinálni, de a
vagyonnyilatkozatot mindenkinek le kell adni időben.
Turcsán Mónika jegyző: a közmeghallgatáson döntés nem született.

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: az önkormányzat pénzügyi helyzete kritikus. Az állami
normatív támogatás havonta érkezik + van 13 havi támogatás. Ez jelenleg 335.822,-Ft. Ennyit
kaptunk. Tudom van olyan önkormányzat ahol ez negatív előjelű szám. Ez minket nem
vígasztal. Nehézségek lesznek a fizetések körül. Munkabérhitelünk 5,8 millió forint, amelyet
előbb vissza kell fizetni, hogy újabbat felvehessünk. A január 3-iki fizetések csúszhatnak. A
jogszabályok szerint a munkavállalónak 10-ig kell a bérét megkapni. A közcélúakra január
végén jön 1,5 millió forint. Kucsera Andrásnak leköszönő polgármester is 2 havi bért
tartozunk. Alsópetény beutalta a dajka jubileumi jutalmát. Számításaink szerint összesen
7.900 eFt pénz kellene. A hiányzó összeg: 1,8 millió forint. Vannak vállalkozók, akik az
iparűzési adójukat még mindig nem fizették be. Több felszólításra sem hajlandók.
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Kintlévőségek
2010.11.02

2010.11.30

Gépjármű adó

1 456 530 Ft

1 353 031 Ft

Iparűzési adó

1 428 720 Ft

1 219 270 Ft

262 500 Ft

241 483 Ft

3 147 750 Ft

2 813 784 Ft

Kommunális adó

ÖSSZESEN:

Tartozás
2010.11.02

2010.12.12

Ipar űzési adó túlfizetés:

1 673 000 Ft

1 673 000,00

Számlák: 2009

3 823 200 Ft

1 882 488,00

Működési számlák: 2010

7 469 200 Ft

6 238 675,00

16 819 452 Ft

10 647 250,00

Bér: (építésügy)

476 200 Ft

476 200,00

Közgyógyigazolvány:

343 630 Ft

227 484,00

Polgármesteri 2 havi illetmény

687 000 Ft

458 000,00

Sport 2009-2010.évi.:

400 000 Ft

400 000,00

Hitel törlesztendő részlet

963 800 Ft

250 000,00

31 691 682 Ft

22 253 097,00

Fejlesztési számlák:

ÖSSZESEN:

2010.11.30

HITEL ÁLLOMÁNY
2010.11.02
Folyószámla Hitel keret

2010.11.30

11 000 000,00

11 000 000,00

Célhitel Madách út. Telkek

4 564 996,00

4 213 996,00

Rövid lejáratú hitel /Legénd peres ügy/

1 000 000,00

750 000,00

Hitel Járdafelúj. Önrész

1 354 650,00

ÉMOP pályázati hitel (járda felúj.)

5 738 712,00

Munkabér hitel

5 800 000,00

5 800 000,00

Hitel Összesen:

22 364 996,00

28 857 358,00
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Alsópetény Önkormányzat tartozása: 1.178.550,-Ft
Az óvodák működéséhez az állami normatíván felül az önkormányzatoknak további
támogatást kell nyújtani:
Nézsa óvoda:
1,7 millió Ft
Legénd óvoda:
1,5 millió Ft
Alsópetény óvoda: 6,2 millió Ft.
Sajnos nagyon alacsony gyermeklétszámmal működnek az óvodák.
Az iskola működéséhez plusz 15 millió forintot kell adni az önkormányzatnak.
Zachar Zénó alpolgármester: ha nem lennének tagintézményeink további 8 millió forinttal
kellene kiegészíteni az iskola költségvetését.
Megérkezett az illegális szemétlerakóra nyert támogatás 2,6 millió forint, jelenleg ebből
fizettük ki a sürgős számlákat.
Balázs Ferenc képviselő: ez nem törvényellenes?
Styevó Gábor polgármester: 2011. június 30-ig kell a támogatással illetve annak
felhasználásáról elszámolni, reméljük addig meg lesz ez a pénz is és a hulladéklerakó
felszámolása is.
A Kossuth-Szondi-Táncsics úti járda felújítás pénzügyi elszámolása lezárult. A –
5.738.712,-Ft - támogatást megkaptuk és a hitelt visszafizettük. Az önerőre felvett
1.354.650,-Ft rövidlejáratú hitelt viszont fizetjük 2011. november 10-ig havonta 113.850,-Ft
törlesztéssel.
Zachar Zénó alpolgármester: lehet tudni lesz közcélú foglalkoztatás?
Styevó Gábor polgármester: Salgótarjánban voltam Anitával egy értekezleten. A közcélú
foglalkoztatás átalakul:rövid távú 4 órás 2-4 hónapos foglalkoztatás: 95%-os támogatással.,
önerő 5%, a programba csak az aktív korú személyek vonhatók be.
Lehetőség lesz (2 fő) hosszabb távú közmunkaprogramban foglalkoztatásra pályázni max. 1
év időtartamra 70%-os támogatás 30% önerő.
A RÁT helyett bérpótló támogatás lesz. Összege: 28.500,-Ft/hó 75%-os támogatás 25%
önerő. Támogatásra az lesz jogosult, aki a portája körül rendet tart.
Január közepétől indul a program.
Jelenleg: 4 főt kaptunk: 2 fő
2 hónapra 8 órás munkaidő
(Kucsera Tímea dajka, Prontvai István)
2 fő
1 hónapra 6 órás munkaidő
(Fehér Lászlóné óvoda konyha, Dudás Szerafin)
11 főt kértem, 6 főt ígértek, 4 fő lett belőle.
Falukarácsony: az ünnepség nagyon jól sikerült december 18-án – volt aki igazoltan volt
távol- aki nem volt annak bizonyára nyomos oka lehetett.
A közalkalmazottak 3.000,-Ft összegű vásárlási utalványt, a közcélú foglalkoztatottak ½ kg
szaloncukrot kaptak karácsonyi ajándékként az Önkormányzattól.
4

Az ivóvíz klórozóhoz, valamint az illegális építési törmelék lerakóhoz is nem ártana térfigyelő
kamerákat felszerelni,mert nagyon sok a lerakott szemét, és a tettenérést lehetne ezzel az
eszközzel biztosítani.
Szigetvári László képviselő: sajnos van aki a szemetet vagy a síremlékeket is az illegális
lerakóra viszi.
Balázs Ferenc képviselő: értem a célzást. A temetőből én vittem oda a köveket, Kucsera
András polgármester szólt nekem.
Szigetvári László képviselő: a Samu földjére is beöntötted a szemetet és nem is kértél
engedélyt.
Balázs Ferenc képviselő: az nem úgy volt, a Samu tudott róla.
Styevó Gábor polgármester: több pályázati lehetőség lesz arra, hogyan védjük meg
környezetünket. Pl: komposztáljunk. Erre írhatnánk pályázatot. Egy falunapi rendezvénybe
beilleszthető lenne a program.
2011. Január 15-től indul az új Széchenyi Terv.
Javasolom pályázat benyújtását fűtés korszerűsítésre, a kastélykert felújítására, és a
fenntartható életmód népszerűsítésére.
Balázs Ferenc képviselő: gallyak keletkeznek a parkban, nem lehetne elfűteni?
Az elnök javasolja beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 tartózkodás) a beszámolót
elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: a Zöld-Híd ajánlata a legdrágább, 2000,-Ft-tal több a 60l edény
éves szállítása az AVE-tól. A mai nap Hartdégen Gergely AVE műszaki igazgatója járt a
hivatalban. Elmondta, hogy 2011.01.01-től köteles Kerepes-Ökörtelek-re szállítani a szemetet.
Az ártalmatlanítási díj 15.127,-Ft + áfa, ez okozza a jelenlegi díj növekedését. Sajnos nem
szállíthatja a hulladékot a Jobbágyi hulladék lerakóba, ahol az ártalmatlanítási díj a 15.127.-Ft
1/3-a . Jelenleg az AVE árajánlata a legkedvezőbb.
Megígérte, hogy azoknak az egyszemélyes háztartásoknak kedvezményt ad, akik 2010-ben
120 l edény után fizették meg a díjat.
Lomtalanítás: 1 kötelező + l grátisz.
Az építési törmelék elszállítását (inert hulladék) is meg kell oldani, az AVE Jobbágyi telepe,
valamint Vác szélén található lerakó is rendelkezik engedéllyel építési törmelék befogadására.
Meg kell szervezni, hogy 2011-től a törmeléket, hova tudják szállítani a lakosok.
Szigetvári László képviselő: Nőtincsen az URÁNUSZ hordta a szemetet.
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Styevó Gábor polgármester: 2011-től ha a Zöld-Híd szedi a kommunális hulladékot. A 60l
edény éves díja 23.000,-Ft, a 120l edény éves díja 28.000,-Ft. AVE ajánlata kedvezőbb: 60l
edény éves díja 21.000,-Ft, a 120 l edény éves díja 28.000,-Ft.
Mindkét ajánlatban benne van évente egyszeri lomtalanítás ktg-e.
A Zöld-Híd szállítja a szigetekről a szelektív szemetet. Nézsára 3 szigetet terveztek, de csak 2
épült meg, szeretném a harmadikat is kiépíteni, a tárolók le lettek szállítva.
Veszélyes hulladékot is szállít külön díjért.
Ha valaki nem fizeti a szemetet, akkor is köteles elszállítani. A behajtás adók módjára
történik.
Javasolom az AVE 2011. évi díjkalkulációjának elfogadását 2011.01.01.- 2011.12.31-ig.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2010.(XII.30.)
Rendelete
A helyi hulladékgazdálkodásról szóló többszörösen módosított 6/2003.(VII.0l.) rendelet
módosításáról
Nézsa Község önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény16.§ (1) bekezdése, valamint A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos –
többszörösen módosított – helyi hulladékgazdálkodásról szóló 6/2003.(VII.1.) rendelet ( a
továbbiakban:. Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep az Észak – Kelet Pest és Nógrád
Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által létrehozott és üzemeltett Kerepes,
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ területén lévő műszaki létesítmény.”
2.§
A Rendelet 11.§ (2) bekezdés1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.§ (2) 1.számú melléklet
2011-ben 120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj:
27.864,-Ft/év bruttó (22.291,-Ft nettó)
Negyedévente bruttó: 6.966,-Ft
2011-ben 50-60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén javasolt szolgáltatási díja:
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21.864,-Ft/év bruttó (17.491,-Ft nettó)
Negyedévente bruttó: 5.466,-Ft
A kukán kívüli plusz hulladék elszállítása matricák megvásárlásával történik:
Egy zsákelszállítás díja: 320,-Ft+Áfa/db
A 120 literes kukát használó közületek esetében a negyedéves fizetendő hulladékszállítási díj:
25.424,-Ft+Áfa/év
6.356,-Ft+Áfa/negyedév
3.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011.01.01. napjától kell
alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Nézsa, 2010. december 29.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési Záradék:
Nézsa, 2010. december 30.
Turcsán Mónika
jegyző

NÉZSA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2003.(VII.01.)
rendelete
A helyi hulladékgazdálkodásról
(Egységes szerkezetben a
13/2010.(XII.30.) Ör. rendelettel6;7
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati
hulladékgazdálkodási feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal
összefüggő – közszolgáltatás útján megvalósuló – közfeladatok ellátására a következő
rendeletet alkotja:
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I . FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
l. §
Nézsa község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
2. §
(1)2A közszolgáltatást a Nézsa község Önkormányzattal vállalkozó AVE Hevesi
Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. / 3360. Heves, Károlyi
M. út 15. (továbbiakban közszolgáltató).
3;6
(2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep az Észak – Kelet Pest és Nógrád
Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által létrehozott és üzemeltett Kerepes,
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ területén lévő műszaki létesítmény.
(3)Az önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatókkal a hulladék begyűjtésére és
ártalmatlanítására szerződést köt.
3. §
A közszolgáltatással ellátott terület Nézsa község közigazgatási területe, beleértve külterületi
lakott részeket is.
1

Elfogadta a képviselő-testület 2010.01.28-iki ülésén, hatályos 2010.01.01-től
Elfogadta a képviselő-testület 2010.01.28-iki ülésén, hatályos 2010.01.01-től
3
Elfogadta a képviselő-testület 2010.01.28-iki ülésén, hatályos 2010.01.01-től
6
Elfogadta a képviselő-testület 2010.12.29-iki ülésén, hatályos 2011.01.01-től
2

4. §
(1)A közszolgáltatást minden épülettel beépített ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, és
a közszolgáltatási díjat fizetni
(2)A Község bármely lakója jogosult igénybe venni a zsákos szemétszállítást de erre is
köteles szerződést kötni, amelyben nyilatkozik, hogy az ingatlanán a hulladékkezelés
megnyugtató módon megoldott. Ezen nyilatkozatot a közszolgáltató és Nézsa község
Önkormányzata felé teszi meg. A szerződött lakos zsákos szemétszállítást tetszéséhez
mérten vesz igénybe.
(3)A képviselőtestület a lakosok ingatlanján, a polgármester, vagy a területi képviselők az év
bármely szakában szúrópróbaszerűen ellenőrzést tarthat. Amennyiben az ellenőrzés során
kiderül, hogy a hulladékkezelés a környezetre káros módon van megoldva, az ellenőrző
személy szabálysértési eljárást indítványozhat.
(4)Az ingatlan tulajdonos, akinek a települési hulladéka keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg telephelyül vagy fióktelephelyül szolgál, köteles a települési hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek, az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett
hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni.
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(5)Az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékkezelésről saját maga gondoskodik köteles a
közszolgáltatónak bejelenteni annak módját.
5. §
Az ingatlantulajdonos a rendszeresített hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevétele mellett, az ingatlanán keletkező alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás
keretében nem szállítható települési hulladékát, 3 m3 mennyiségig hulladékkísérő jeggyel
maga is elszállíthatja a kijelölt ártalmatlanító helyre.
6. §
E rendelet alkalmazásában:
1.Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű azzal együtt kezelhető más hulladék.
2.Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületeken vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására irányul.
3.A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele: az élővilág és az emberi
egészség védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi
érdekből egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermelőnek sem adható
indokolatlan felmentés.
4.Ingatlan tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója.
5.Települési hulladékkísérő jegy: a hulladéklerakó telep üzemeltetője által kibocsátott,
sorszámozott nyomtatvány, mely a hulladék szabályos szállítását és elhelyezését igazolja.

II. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJE ÉS MÓDJA
7. §

(1)4A közszolgáltató a hulladék begyűjtéséről kéthetente csütörtökönként egy alkalommal
köteles gondoskodni.

(2)Amennyiben a szállítás időpontjában, pl.: ünnepek vagy egyebek miatt változás
következik be, a közszolgáltató köteles az ingatlan tulajdonosokat a helyben szokásos
módon vagy hirdetmény útján értesíteni. Köteles gondoskodni azonban 48 órán belül az
elmaradt szemétszállítás pótlásáról.

(3)A közszolgáltató, ha előre nem látható időjárási körülmény vagy más rendkívüli okból a
szemétszállítást nem tudja teljesíteni, úgy minden esetben köteles tájékoztatni a
lakosságot.
8. §
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(1)A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók:
a.)60 literes vagy 120 literes szabványos tároló
(gyűjtőedény )
c.)rendszeresített köztisztasági zsák.
(2)Az (1) bekezdésben felsorolt gyűjtő edényeknek megfelelő mennyiségben történő
beszerzéséről – a közszolgáltatást igénybe vevő megrendelése alapján – a felmerülő
költségek (beszerzési díj, szállítási költség) megtérítése ellenében a közszolgáltató vagy az
önkormányzat köteles gondoskodni. A közszolgáltatást igénybe vevő maga is
gondoskodhat a szabványos tárolók beszerzéséről. Ennek megtörténtéről köteles a
közszolgáltatót vagy az önkormányzatot értesíteni. A tároló edények folyamatos
tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata.
(3)A használatra - külön bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében – rendelkezésre
bocsátott gyűjtőedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését az
önkormányzat vagy a közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján a (2)
bekezdésben foglaltak alapján.
(4)A gyűjtő edények a szállítást megelőző nap 20 órától, a szállítás napján legkésőbb 8 óráig
helyezhetők ki, és a szállítás napján 20 óráig tarthatók közterületen. Kivételt képez ez alól
a géppel mozgatható konténeres szabványos tároló. A rendszeresített köztisztasági zsák
csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre a szállítás napján legkésőbb 8
óráig.
(5)A tároló edénybe illetve zsákba tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot
rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét
veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi, műszaki berendezésében rongálódást
(6)idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep
műszaki berendezéseit.
(7)
(8)Ha a közszolgáltató vagy az önkormányzat dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan
anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési hulladéknak, úgy ezt nem
szállítják el.
4
Elfogadta a képviselő-testület 2010.01.28-iki ülésén, hatályos 2010.01.01-től
(9)Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött,
vagy befagyott, vagy benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett
hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, - emiatt a tárolót az előírt módon
kiüríteni nem lehet- a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve ki nem
ürítethető tárolót szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
(10)A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a
közszolgáltató vagy az önkormányzat haladéktalanul köteles gondoskodni.

III. FEJEZET
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
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(1)A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a közszolgáltató vagy
az önkormányzat és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről,
valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről – e rendelet
szerint – az ingatlan tulajdonokat a közszolgáltató írásban köteles értesíteni.
(2)Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltató vagy az önkormányzat felé – kiküldött írásbeli
értesítés tartalmának megfelelően – annak kézhezvételét követő 15 napon belül
nyilatkoznia kell.
(3)A nyilatkozat elmaradása esetén a közszolgáltató vagy az önkormányzat 8 napos
határidővel köteles felhívni a tulajdonost ismételt nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozat
továbbra is elmarad 15 napon belül a szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást
kezdeményez.
(4)A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az értesítésben foglalt tartalommal a nyilatkozatot
követően, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.
(5)A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon belül
bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost
terheli.

10. §
(1)A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a kötelező
közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését mindaddig, amíg az ingatlanon települési
hulladék nem keletkezik.
(2)A közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, az a tulajdonos is kérheti, aki legalább 6
hónapig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más nem
használja.
(3)Az (1) – (2) bekezdésben megjelölt esetekben a közszolgáltató vagy az önkormányzat a
kérelemre a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni és a díjfizetési
kötelezettség alóli mentességet biztosítani.
IV. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
11. §
(1)5; 7A közszolgáltatás legmagasabb mértékű díját a Képviselőtestület e rendelet 1. számú
mellékletében állapítja meg úgy, az a közszolgáltatással arányos legyen és a szolgáltatás
fejleszthető fenntartását biztosítsa. A díj kiszámítására vonatkozó előírás alapján – az
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételt az indokolt költségek,
ráfordítások és a meghatározott nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség
hányadosaként kell megállapítani.
(2)Az egységnyi díjtétel a tároló edényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett
hulladéktömeg, vagy térfogat szerint meghatározott díja. Az egységnyi díjtételek –
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elkülönítve – tartalmazzák a hulladék begyűjtésének és szállításának, valamint az
ártalmatlanításnak költségeit is.
(3)A ténylegesen fizetendő közszolgáltatás díját a közszolgáltató állapítja meg, ami az
egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének illetve gyakoriságának szorzata.
(4)A külterületen lévő beépített ingatlan tulajdonosoknak is kell közszolgáltatási díjat fizetni,
melynek mértékét egyéni szerződés alapján köt meg közszolgáltatóval.
(5)A közszolgáltatási díj fizetésének időpontja január 1.-től kezdődik és december 31.-ig
tart. Ezt követően a díjat a Közszolgáltató évente november hónapban állapítja meg.
(6)A rendszeresített köztisztasági zsák ára tartalmazza a közszolgáltatás díját is, amelyet az
1.számu melléklet tartalmaz.
A DÍJ FIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI
12. §
(1)Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díját negyedévente utólag köteles megfizetni a
közszolgáltatónak.
(2)A díjfizetési kötelezettség a közszolgáltató, vagy az önkormányzat által átadott számla
alapján teljesíthető. Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató más fizetési módban is
megállapodhat (banki átutalás, csekk stb.)
(3)A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban a tulajdonos a számlakibocsátójánál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.
(4)Az írásban tett kifogásra, a kibocsátó 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a
szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles
visszafizetni.
5
7

Elfogadta a képviselő-testület 2010.01.28-iki ülésén, hatályos 2010.01.01-től
Elfogadta a képviselő-testület 2010.12.29-i ülésén, hatályos 2011.01.01-től

(5)A közszolgáltató, vagy az önkormányzat a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül
felhívja az ingatlan tulajdonost közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség elmulasztására és
felszólítja annak 15 napon belüli teljesítésére.
(6)Az írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralékot adók módjára be kell
hajtani, és a behajtást követő 8 napon a szolgáltatónak át kell utalni.

Kedvezmények
13. §
(1)Az az ingatlan tulajdonos, aki a hulladékkezelési közszolgáltatás díját - e rendelet 8.§.(1)
bek a.) - d.) pontjaiban - meghatározott szabványos tárolókat használja:
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(2)A rendszeresített köztisztasági zsák esetében a fenti díjkedvezmény nem érvényesül, mert
azokat a közszolgáltatást igénybe vevők bármikor megvásárolhatják az önkormányzat
polgármesteri hivatalában pénztári órák alatt, vagy a közszolgáltató szállítótól közvetlenül
a szállítás alkalmával.

A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
14. §
(1)A közterületeken rendszeresen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről az
önkormányzat a közszolgáltatókon keresztül, külön szerződésben foglaltak szerint
gondoskodik.
(2)A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a
közszolgáltató, – a helyszínt megjelölő és mennyiséget tartalmazó írásos jelzésére – a
Polgármesteri Hivatal rendelkezése alapján, 15 munkanapon belül köteles gondoskodni.
VI. FEJEZET
A HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
15. §
(1)Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának
elszállításáról, elhelyezéséről e rendelet 5. §-ában foglaltak szerint maga is gondoskodik,
azt csak:
(a)Zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre
jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 3 m3 hulladékmennyiségig saját
szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági
zsák), települési hulladék kísérő jegy igénybevétele mellett.
(b)a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi
konténerrendelés)
(c)közszolgáltató által szervezett évi egy alkalommal szeptemberben lomtalanítás során,
hirdetményben kijelölt helyre történő kihelyezéssel gondoskodik.
(2)Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítás esetén a hulladékkísérő jegy a Polgármesteri
Hivatalban, a kérelmező nevének és címének nyilvántartásba vétele mellett díjmentesen
vehető át. A hulladékkísérő jegyet másra átruházni nem lehet, abból egyszerre 3 db vehető
át, felhasználás esetén pótolható.
(3)A hulladéktelep üzemeltetője a felhasznált jegyekről kérés szerint, de legalább havonta
egyszer tételes listán értesíti a Polgármesteri Hivatalt.

VII. FEJEZET

A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
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16. §
(1)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a
jegyző, illetve a megbízottja feladata.
(2)Az ellenőrzésre jogosultak, helyszíni bírságot szabhatnak ki, illetve szabálysértési
feljelentést tehetnek.
(3)Azt a gépjárművet, amely hulladékot szállít, vagy rakterében feltételezhetően hulladékot
helyeztek el, a Jegyző és a Falugondnok megállíthatja, átvizsgálhatja és az ellenőrzés
befejezéséig feltartóztathatja.

VIII. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSEK
17. §
(1)A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl, szabálysértést
követ el és pénzbírsággal sújtható, aki
a)A hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem kér a 4 § (2) bekezdése alapján felmentését.
b)A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben előírt bejelentési
kötelezettségnek nem, vagy valótlan adatot közölve tesz eleget.
c)A hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy hulladékot hulladékkísérő jegy nélkül, vagy
szabálytalanul szállít.
d)Települési hulladékot felhalmoz, illetve közterületre vagy más ingatlanára az e rendeletben
megállapított feltételektől eltérően kihelyez.
e)A gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot
helyez el, amely veszélyezteti a környezetet, az elszállítással foglalkozók vagy mások
életét, testi épségét vagy egészségét
f)A hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadásra szolgáló tartályt nem az
előírásoknak megfelelően tárolja, vagy helyezi ki.
g)A lomtalanításra a közszolgáltató által megjelölt és kihirdetett időponttól eltérő időben
helyez ki hulladékot.
h)Települési hulladékot Nézsa község közigazgatási határán kívülről a község közigazgatási
területén hulladékkísérő jegy nélkül beszállít, vagy átszállít.
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i)A kötelező közszolgáltatás szüneteltetése érdekében valótlan bejelentést tesz.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható.

IX. FEJEZET

VEGYES, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

18. §
(1)E rendelet hatályba lépését megelőzően kötött szerződések 2003.júlis 1. napján
megszűnnek, kivéve, ha azt a szerződő felek a Hgt.-ben és a külön jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelően módosították.
(2)A szolgáltató vagy az önkormányzat köteles az új szerződési feltételekről, a megváltozott
kötelezettségekről és díjakról az ingatlan tulajdonosokat tájékoztatni.

19. §
(1)E rendelet 8. §-ában felsorolt gyűjtőedényeket, a beszerzést követően kell kötelezően
alkalmazni. A nem szabványos edények legkésőbb az új gyűjtőedény beszerzéséig
használhatóak. Az egységnyi díjtételt, valamint az egyes alkalmazható tárolóedények
ürítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2)Azok a gazdálkodó szervezetek, akik hulladékaik kezeléséről – a közszolgáltatástól
magasabb színvonalon gondoskodni nem tudnak, e rendelet hatályba lépésétől számított
90 napig hulladékaikat a 15. §. a) – b) pontjának megfelelően még saját szervezésében
szállíthatják a kijelölt ártalmatlanító telepre.
(3)E rendelet hatályba lépésével egy időben a köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 8/1999./IX.8./ számú önkormányzati
rendelet 10.§ és 11.§-ában foglaltak hatályát vesztik.
Nézsa, 2010. december 29.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2010.december 30.
Turcsán Mónika
jegyző
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1.) SZÁMÚ MELLÉKLET:
2011-ben 120 l edényzet heti egyszeri ürítés esetén a szolgáltatási díj:
27.864,-Ft/év bruttó (22.291,-Ft nettó)
Negyedévente bruttó: 6.966,-Ft
2011-ben 50-60l edényzet heti egyszeri ürítés esetén javasolt szolgáltatási díja:
21.864,-Ft/év bruttó (17.491,-Ft nettó)
Negyedévente bruttó: 5.466,-Ft
A kukán kívüli plusz hulladék elszállítása matricák megvásárlásával történik:
Egy zsákelszállítás díja: 320,-Ft+Áfa/db
A 120 literes kukát használó közületek esetében a negyedéves fizetendő hulladékszállítási díj:
25.424,-Ft+Áfa/év
6.356,-Ft+Áfa/negyedév”

3. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: javasolom felülvizsgálni a lakások és nem lakáscéljára szolgáló
helyiségek bérleti díját. Néhány lakás bérleti díja igen alacsony.
A Széchenyi bérlakásokat évente az inflációval kötelező emelni. Azok a díjak reálisak, de a
többi lakásé el van maradva igen alacsonynak mondható. Ennyi pénzért sehol nem lehet
bérelni már lakást.
Lakbérek
2010. 05.01-től
Széchenyi lakások:
Szondi út 108.
Szondi út 108
Kossuth út 54.
Táncsics út 30.

24.850,24.850,18.78021.675,-

Szondi út 9.
Gesztenye sor 1.
Szondi út 101.fsz.

6.665,10.340,9.445,-

Szondi út 101. em.
Szondi út 101. em

6.200,9.145,-
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43 m2
66,70 m2
61 m2

komfortos
komfortos
komfortos

40 m2 komfortos
59 m2 komfortos

Szondi út 103.
Szondi út 105.

13.600,8.370,-

80 m2 összkomfortos
54 m2 komfortos

Szondi út 97.

szükséglakás

(Szondi út 97. fodrászüzlet 26,73 m2)
4.580,-Ft+áfa/hó
(Szondi út 97. kiskastély ép.raktár 64 m2) 14.000,-Ft + áfa /hó

Hirdetési díjak a helyi kábel tv-én:
Oldalanként 500,-Ft
1 hétre 500,-Ft
2 hétre 900,-Ft
30 napra 1.800,-Ft
Fénymásolás díja: A/4 20,-Ft/oldal A/3 40,-Ft/oldal
Fax díja: 130,-Ft/oldal
Nyomtatás A/4 25,-Ft/oldal
Hangosbemondó díja: 100,-Ft/alkalom
Művelődési Ház bérleti díja:
-

lakodalom
vásár

30.000-Ft
5000,-Ft

Styevó Gábor polgármester:
Javaslatom 2011.03.01-től az alábbi:

asztal:
szék

a) összkomfortos lakás
b) komfortos lakás
c) félkomfortos
d) komfortnélküli
e) szükséglakás

100,-Ft/+áfa/db/nap
100,-Ft+áfa//db/map

250 Ft/m2
240 Ft/m2
150 Ft/m2
90 Ft/m2
70 Ft/m2

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen )
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2010.(XII.30.)
Rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletének
módosításáról
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXVIII.
Törvényben kapott felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata a
7/2010.(V.01.) rendelettel módosított 8/2001.(IV.04.) rendelet egyes rendelkezései
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módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A képviselő-testület a 8/2001.(IV.04.) rendeletének 9.§ (8) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(8) A lakbér mértéke: a) összkomfortos lakás
b) komfortos lakás
c) félkomfortos
d) komfortnélküli
e) szükséglakás

250 Ft/m2
240 Ft/m2
150 Ft/m2
90 Ft/m2
70 Ft/m2

2.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. március
01.napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nézsa, 2010. december 29.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Styevó Gábor polgármester. javasolom a Széchenyi bérlakások bérleti díjának 5%kal történő megemelését 2011.03.01-től.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen )
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja.
101/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonéban álló
Széchenyi bérlakások lakbérét 2011. március 1. napjától 5%-kal megemeli.
-

Kossuth út 54. sz. alatti lakás lakbére:
Táncsics út 30. sz. alatti lakás lakbére:
Szondi út 108. sz. földszinti lakás lakbére:
Szondi út 108. sz. tetőtéri lakás lakbére:

19.720,-Ft
22.760,-Ft
26.095,-Ft
26.095,-Ft

Határidő: 2011. március 1.
Felelős. a polgármester.

Styevó Gábor polgármester. javasolom a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának megemelését 2011.03.01-től.
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Szondi út 97.
fodrász 6.000,-Ft + áfa + rezsi
raktár 20.000,-Ft + áfa + rezsi
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen )
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja.
102/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló
nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2010. március 1. napjától:.
Fodrász helyiség bérleti díja: 6.000,-Ft + áfa/hó+rezsi
Kiskastély (raktár) bérleti díja: 20.000,-Ft+áfa/hó+rezsi
Határidő: 2011. március 1.
Felelős. a polgármester.
Styevó Gábor polgármester: javasolom a hirdetés, fénymásolás, fax, nyomtatás,
hangosbemondó díjak, valamint a Művelődési Ház bérleti díj jóváhagyását.
Kulturális és egyéb zenés rendezvények bérleti díját egyedi kérelmek alapján dönti el a
képviselő-testület.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen )
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja.
103/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. január 1. napjától
1.Hirdetési díjak a helyi kábel tv-én az alábbiak szerint alakulnak:
Oldalanként 500,-Ft
1 hétre 500,-Ft
2 hétre 900,-Ft
30 napra 1.800,-Ft
Fénymásolás díja: A/4 20,-Ft/oldal A/3 40,-Ft/oldal
Fax díja: 130,-Ft/oldal
Nyomtatás A/4 25,-Ft/oldal
Hangosbemondó díja: 100,-Ft/alkalom
2.Művelődési Ház bérleti díja:
-

lakodalom
vásár

-

asztal:
szék

40.000-Ft
5000,-Ft
100,-Ft/+áfa/db/nap
100,-Ft+áfa//db/map

Határidő: 2011.01.01.
Felelős: a polgármester.
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4. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: felül kell vizsgálni a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeltet több okból is. Egyrészt a jogszabályi változás miatt: a RÁT
helyett a bérpótló támogatás lesz, valamint a közgyógyellátás és a temetési segély,
babakelengye támogatás, átmenti segély.
Jelenleg milliós nagyságrendű kiadása van az önkormányzatnak a sok közgyógyellátási
igazolvány méltányossági megállapítása miatt. Az elmúlt években történt gazdasági
vállság hatása, a csökkenő állami normatív támogatások miatt ez az önkormányzat
részéről finanszírozhatatlanná vált. Messze környékünkben nincs ilyen kedvezmény,
még városokban sem mint Nézsán. Sajnos a csökkenő állami finanszírozás
megköveteli a szociális ágazatban történő szigorítást is.
Közösen tekintsük át a rendeletet és ahol indokolt módosítsa a képviselő-testület.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2010.(XII.30.)
Rendelete
A szociális ellátásokról szóló 3/2009.(01.28.) számú rendelet módosításáról

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. /1/ bekezdésében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: SzT), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2009.(01.28..) rendelet
( a továbbiakban:. Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A Rendelet 15.§ (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„15. §
(1) Babakelengye támogatás alanyi jogon állapítható meg a szülő (törvényes
képviselő) kérelmére, ha a gyermek lakóhelye születésének időpontjában Nézsa
községben található.
(3) A támogatás összege 10.000,-Ft, melyet a kérelmező részére házipénztár útján kell
folyósítani.”
2.§
A Rendelet 16.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16.§
A Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően
közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét,
egyedül álló esetén a nyugdíjminimum két és félszeresét feltéve, ha a részére feltétlen
szükséges havi rendszeres gyógyító ellátás költségének összege meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.”
3.§
A Rendelet 22.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
„22.§
Amennyiben az eltemettető vagy hozzátartozó a 18.§-ban foglaltak alapján nem
jogosult temetési segélyre, abban az esetben a polgármester jogosult 10.000,-Ft
összegű temetési segélyt megállapítani.”
4.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011.01.01. napjától
kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2010.12.30.
Turcsán Mónika
jegyző
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NÉZSA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2009.(01.28.)1
rendelete
A szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetben a
15/2010.(XII.30.) Ör. rendelettel2
1
2

Elfogadta a Képviselő-testület 2009. 01.27-iki ülésén, hatályos 2009.01.01-től.
Elfogadta a Képviselő-testület 2010. 12.29-iki ülésén, hatályos 2011.01.01-től.

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. /1/ bekezdésében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: SzT), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a község közigazgatási határain belül megállapítsa a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény,
az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.
(III.27.) Korm. rendelet, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.) Korm. rendelet által nem – vagy nem kötelezően – szabályozott kérdésekben,
a szociális ellátások egységes rendszerének létrehozásával megteremtse, elősegítse és
megőrizze a lakosság szociális biztonságát.

A rendelet hatálya

2.§
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) Nézsa Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, letelepedési
engedéllyel rendelkező személyekre, hontalanokra, valamint a magyar hatóságok által
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menekültként elismert személyekre.
(2) Az Szt. 3.§.(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
(3) Azon hajléktalan személyekre, akik tartózkodási helyként Nézsa Község
közigazgatási területét jelölik meg az ellátás igénylésekor.
(4) E rendelet alkalmazásában
a./ nyilatkozatköteles vagyon: a SzT. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott
vagyon
b./ jövedelempótló ellátás: rendszeres szociális segély, ápolási díj.
c./ jövedelemkiegészítő ellátás: lakásfenntartási támogatás
d./ eseti ellátás: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, elemi károsultak segélye,
temetési
segély, átmeneti (krízis) segély és kölcsön, babakelengye támogatás.
e./ természetbeni ellátás: közgyógyellátás, élelmiszer-utalvány,
lakásfenntartási támogatás.
f./ jövedelemhányad: a család havi összjövedelmének lakásfenntartásra –
létfenntartásuk
veszélyeztetése nélkül – fordítható hányada.
g./ tényleges lakásfenntartási kiadás: közüzemi díj és lakáshitel törlesztés.
h./ lakáshitel törlesztés: a pénzintézeti lakáscélú hitelek törlesztőrészlete.
i./ nyugdíjas család: ahol a családban egy háztartásban csak nyugdíjas él, csak
nyugdíjas és
nem kereső kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányait folytató nagykorú vagy
ellátatlan
munkanélküli él.
j./ hasznos lakóterület: előszoba, lakószoba, nappali, étkező, konyha.

Az ellátások megállapításának általános szabályai
3.§
(1) A szociális ellátások megállapításakor a családban életvitelszerűen együttlakó
személyek életmódját és szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A támogatásokat
úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási
lehetőségeit.
(2) Az általános eljárási szabályokat a SzT 5-9 § -ai határozzák meg.

4.§
(1) A támogatásra irányuló kérelmeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik időbeli korlát nélkül a Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál
(továbbiakban:
Hivatal) lehet
benyújtani
az
e célra rendszeresített
formanyomtatványon. A kérelemben fel kell tüntetni az igénylő nevét, személyi
adatait, lakcímét, e lakcímen tartózkodás jogcímét, családja tagjainak nevét, személyi
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adatait és a rokonsági fokot, valamint a támogatás igénylését indokolását.

5.§
(1) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre,
tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű
kiadásokra valamint a kérelem elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó
igazolásokat.
(2) A vállalkozó jövedelmének igazolásához minden esetben annak az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak az igazolása szükséges, amely felé
jövedelemadójának bevallására kötelezett.
(3) Munkanélküli státust az illetékes Munkaügyi Központ határozatával kell igazolni.
(4) Tizenhatodik életévét betöltött gyermek tanulói jogviszonyát iskolalátogatási lappal
kell igazolni.
(5) A gyermektartásdíjat a megállapításáról szóló bírósági végzéssel kell igazolni.
(6) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az
eljárás során minden esetben környezettanulmány készítésével ellenőrizhető.

6.§
(1) Az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál jövedelemként kell figyelembe venni a
SzT. 4.§.(1) bekezdés a.) pontjában foglaltakat.
7.§
(1) A Hivatal a beérkezett kérelmeket a körülmények alapos megvizsgálása után
döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan
figyelemmel kíséri és szükség esetén javaslatot tesz a támogatás megszüntetésére.
(2) Az ápolási díjra, valamint a átmeneti (krízis) segélyre vonatkozó kérelem
benyújtását követően környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány
elkészítéséről a Hivatal gondoskodik. A környezettanulmánynak tartalmaznia kell, - a
szociális körülmények általános leírásán túl - hogy az igénylő az általa lakott lakásban
milyen jogcímen lakik, ki a lakás tulajdonosa, használója illetve haszonélvezője.
(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az fél évnél nem régebbi és a
Hivatalnak - a család egyéb ellátása folytán - rendelkezésre áll.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások megállapításával kapcsolatos eljárási
cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.
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8.§

(1) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a Hivatal a jogosultság
fennállását - ha jogszabály másként nem rendelkezik - új igazolások beszerzésével
évenként felülvizsgálja, ennek tényét az ügyiratban rögzíti.
(2) A kérelem elutasítását követően ugyanabban a tárgyban a jövedelmi viszonyokban
igazolhatóan bekövetkezett változás esetén lehet ismételt kérelmet benyújtani.

9.§
(1) A pénzbeli vagy természetbeni ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vevőt kötelezni kell
a./ pénzbeli ellátás visszafizetésére
b./ természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy
a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére
(2) A Képviselő-testület
engedélyezhet.

a

pénzbeli

ellátás

visszafizetésére

részletfizetést

(3)A Képviselő-testület a pénzbeli ellátás visszafizetését méltányosságból csökkentheti
illetve elengedheti.
10.§
(1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az e rendeltben meghatározott ellátásokról
a Polgármester dönt..
(2) Az átmeneti (krízis) segélyről és kölcsönről, az elemi károsultak támogatásáról,
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról a képviselő-testület dönt.
(3)Az e rendeletben szabályozott bármely ellátás tekintetében a Nézsa Község
Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati jogkörben hozott hatósági
határozata ellen a Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet
fellebbezni. A Képviselő-testület által - másodfokon - hozott határozat felülvizsgálatát
- jogszabálysértésre való hivatkozással - a bíróságtól lehet kérni.
II. Fejezet
Jövedelempótló ellátások
Rendszeres szociális segély
11.§.
(1) A Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként együttműködni köteles az „Együtt a Gyermekekért”
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Családsegítő Szolgálattal.
(2) A Családsegítő Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programokról, a
programok helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a program megkezdése
előtt legalább 8 munkanappal írásban értesíti.
(3) A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok:
b.) csoportos készségfejlesztő tréningek
c.) önsegítő, probléma feltáró csoportfoglalkozások
d.) álláskereső klubfoglalkozások

e.) egyéni tanácsadások (életvezetési, munkavállalási, mentálhigiénés,
pszichológiai, jogi)
f.) együttműködés az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzése érdekében a családgondozóval.
g.) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni
ellátásának megszervezése érdekében
(4) A nem foglalkoztatott az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha
a.) a Családsegítő Szolgálat által, a részére előírt programokon nem vesz részt
b.) a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és távolmaradásának okát nem
indokolja
c.) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül
nem
jelenti be.
Ápolási díj
12.§.
(1) A SzT. 41.§. (1) bekezdésében meghatározottakon túl a háziorvos javaslatára
ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha családjában az egy főre
jutó havi átlagos nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét nem haladja meg, és lakóhelye Nézsa község közigazgatási
területén van.
(2) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(3) Az ápolást végző személy ápolási díjra való jogosultságát az Szt. alapján meg kell
szüntetni akkor, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti.
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(4) Akkor nem teljesíti az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét, ha két
egymást követő napon nem gondoskodik:
a./ az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, különösen
-a megfelelő, ennek keretében – legalább napi egyszeri meleg étel –
biztosításáról,
-gyógyszerhez való hozzájutásról
-egyéb, alap ápolási feladatok ellátásáról,
b./ az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményeinek biztosításáról,
különösen:
-a fürdetésről, mosdatásról
-lakás takarításáról és tisztántartásáról
c./ az esetleges veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
(5) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a jegyző évente
ellenőrzi.

(6) Ápolási díj csak egy fő után állapítható meg, függetlenül a gondozottak számától.

Jövedelemkiegészítő támogatások
Lakásfenntartási támogatás

13. §.
(1) Az önkormányzat, a Szt 38.§.(9) bekezdésében foglaltak alapján helyi
lakásfenntartási támogatást állapít meg – a lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez – annak a
személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetében a két és félszeresét
és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi jövedelmének 25 %-át
meghaladja.
(2) A lakásfenntartás elismert havi költsége: a támogatás szempontjából elismert
lakásnagyság mértékének és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi
fenntartási költségnek a szorzata.
(3) A helyi lakásfenntartás esetében az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi
fenntartási költség 425.-Ft.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a.) ha a háztartásban egy személy lakik
35 m2
b.) ha a háztartásban két személy lakik
45 m2
c.) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
d.) ha a háztartásban négy személy lakik
65 m2
e.) ha a háztartásban négy személynél több lakik, a d.) pontban meghatározott
lakásnagyság, és minden további személy után 5-5 m2
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de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

14. §

(1)

A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a.) a lakásfenntartás elismert havi költségének 40 %-a, ha a jogosult
háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a nyugdíjminimum
200 %-a alatt van,
b.) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult
háztartásában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a nyugdíjminimum
200 – 250 %-a között van,
de egyik esetben sem lehet kevesebb 2.500,-Ft-nál, és nem haladhatja meg a havi
6.000.-Ft-ot.

(2) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtásától számítva egy évre kell
megállapítani.
(3) A megállapított támogatást a fogyasztói szám megjelölésével a támogatásban
részesülő által meghatározott szolgáltatóhoz kell átutalni.

Természetbeni ellátások
Babakelengye támogatás

15. §
(1)2 Babakelengye támogatás alanyi jogon állapítható meg a szülő (törvényes
képviselő) kérelmére, ha a gyermek lakóhelye születésének időpontjában Nézsa
községben található.
(2) A támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet
előterjeszteni.
(3)2 A támogatás összege 10.000,-Ft, melyet a kérelmező részére házipénztár útján kell
folyósítani.
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Közgyógyellátás
16.§2
A Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően
közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét,
egyedül álló esetén a nyugdíjminimum két és félszeresét feltéve, ha a részére feltétlen
szükséges havi rendszeres gyógyító ellátás költségének összege meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
Élelmiszer utalvány
17.§.
(1) Élelmiszer utalvány adható azon állampolgár részére, aki az Önkormányzat segítségét mindennapi szükségletei kielégítéséhez
kéri és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét.

(2) Az utalvány értéke 2.000,-Ft.
(3) Egy évben legfeljebb nyolc alkalommal adható.

Eseti támogatások

Temetési segély

1.

18.§.
Az ellátás feltételei

(1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Temetési segély állapítható meg annak:
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
2.

Speciális eljárási szabályok
19. §

(1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt
kérő vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlák
eredeti példányát.
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(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes
települési önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt
halotti anyakönyvi kivonatát is.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni.
A megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a
határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti.
(4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is –
ha a segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos
utólagos elszámolási kötelezettségről.
20. §
Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelemigazolását.
Összege
21. §
(1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek
viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 2009.
évben 120.000,- Ft.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező vagy családja létfenntartását akkor
veszélyezteti a temetési költségek viselése, ha a kérelmező és családja egy főre jutó
jövedelme a mindenkori öregségi minimum nyugdíj 100 %-át nem haladja meg.
22.§2
Amennyiben az eltemettető vagy hozzátartozó a 18.§-ban foglaltak alapján nem
jogosult temetési segélyre, abban az esetben a polgármester jogosult 10.000,-Ft
összegű temetési segélyt megállapítani.
23.§
(1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset napjától számított 60 napon belül lehet
benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) A temetési segély megállapításának tényét és összegét a halotti anyakönyvi
kivonaton rögzíteni kell.
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Elemi károsultak támogatása
24.§
(1) Elemi kár miatt létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került egyedülálló
személyek illetve családok részére annak megoldásához vissza nem térítendő
támogatás nyújtható. A támogatás megállapításához vizsgálni kell a család szociális
rászorultságát, anyagi, jövedelmi viszonyait.
(2) A megállapított támogatás összegével legkésőbb a támogatás kézhezvételétől
számított 6 hónapon belül el kell számolni.
Átmeneti (krízis) segély és kölcsön

25.§
(1) Az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő családok részére átmeneti (krízis)
segély állapítható meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
átlagos nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét,
egyedül élő esetén kétszeresét nem haladja meg. A átmeneti segély összege nem
haladhatja meg egy család részére évenként
a.) megélhetés és gyógyszerköltség biztosítására legfeljebb 50.000 -Ft-ot
b.) lakhatási feltételek biztosítására legfeljebb 40.000 -Ft-ot
(2) Krízis kölcsön nyújtható a visszamenőleges jogosultsággal megállapításra kerülő
Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási ellátások pótlásához akkor, ha a kölcsönt
igénybe venni kívánó személy ellátásának megállapítása igazolhatóan folyamatban
van, és emiatt maradt átmenetileg jövedelem nélkül.
(3) Krízis kölcsön nyújtható váratlan nagyobb háztartási kiadás esetén, amennyiben a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum másfélszeresét meghaladja, de a két és félszeresét nem éri el.

(4) A kölcsön maximális összege
a.) a 20. § (2) bekezdés esetén az öregségi nyugdíjminimum kétszerese.
b.) a 20. § (3) bekezdés esetén az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa.
(5) A kölcsön visszafizetése a 20. § (2) bekezdése esetében az ellátás megállapítását
követően egy összegben, a 20. § (3) bekezdése esetében a megállapítást követő hó 1.
napjától kezdődően legfeljebb 12 havi egyenlő részletben történik.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
26.§
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(1) A (3) bekezdésben meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban kell részesíteni azt a gyermeket, amelynek családja időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell
alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon
nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások –
különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a
gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre
szorulnak.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermek
családjában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.
(3) A támogatás összege alkalmanként 5.000.-Ft-tól 25.000,-Ft-ig állapítható meg.
(4) A támogatás a tárgyév folyamán legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.
(5) Az ellátás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

III Fejezet
Az ellátások formái
27. §
(1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a)
b)
c)

étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés

28.§
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) A képviselőtestület az Szt. 62.§-ában meghatározott étkeztetést a törvényi
szabályok szerint az alábbi feltételekre is figyelemmel biztosítja:
Szociálisan rászorult az, aki
-65 év feletti,
-akut vagy krónikus megbetegedésben szenved
-fogyatékos
-szenvedély- vagy pszichiátriai beteg,
-hajléktalan,
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(3) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, amelyet külön rendelet szabályoz.
(4) Az önkormányzat étkeztetési feladatát a Gyermeki Csodakert Óvoda – 2618.
Nézsa, Szondi út 46.- látja el.
(5) Az ellátás módja lehet:
a./ étkeztetés elvitele saját erőből,
b./ étkeztetés házhoz szállítással.
(6) Az étkezés házhoz szállítással történő biztosítása esetében a szállítás
szolgáltatásáért szállítási díjat nem kell fizetni.

29.§
(1) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja ismételt esetben pedig
megszüntetheti az étkeztetés biztosítását, ha az ellátásra jogosult
-az étkeztetési hely házirendjét megsérti vagy a közösségre nézve agresszív,
fenyegető
magatartást tanúsít,
-a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles
készíteni.
Házi Segítségnyújtás
30.§
(1)A házi segítségnyújtást az önkormányzat Rétság Kistérség Többcélú Társulása
Szociális
Alapszolgáltatási Feladatokat Ellátó Társulása keretében látja el
(2) A - házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokhoz
szükséges költségvetést a Rétság Kistérség Többcélú Társulása
biztosítja úgy, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és a házi segítségnyújtás
feladatellátásához szükséges alapnormatívát a Megmentő Kht-val kötött ellátási
szerződés
alapján, mint áthárított szolgáltatás, a családsegítési feladatellátáshoz szükséges
alap
normatívát pedig Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kötött
ellátási
szerződés alapján biztosítja.
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Családsegítés
31. §
(1) A családsegítést az „Együtt a Gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat által látja el.
A családsegítés szolgáltatás jellegű, igénybevétele önkéntes.
(2) A Szociális Szolgálat Családsegítő Csoportja
a) közreműködik az igénylő családi gondjainak megoldásában, életvitelét
hátrányosan befolyásoló okok feltárásában illetve megszüntetésében, mentális
problémáinak megoldásában,
b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb
tanácsokat ad, konkrét segítséget nyújt,
c) az igénylő felhatalmazásával ellátja érdekeinek képviseletét, ügyeiben eljár,
d) pénzbeli és természetbeni adományokat fogad el és gondoskodik a
rászorulókhoz való eljuttatásáról,
e) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális
helyzetét.
(3) Az ellátások igénybevételének feltétele, hogy az igénylő vállalja az esetfelelőssel
közösen kialakított célok megvalósításában való aktív és folyamatos együttműködést

32.§
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi III. tv. rendelkezéseit,
valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

33.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
többszörösen módosított 8/2005.(IX.1.) számú, valamint a 7/2005.(IX.1.)
önkormányzati rendelet.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
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Tóth Károly képviselő az ülésről elmegy.
A képviselő-testület létszáma 6 főre változik.

5. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: A vezető óvónő egyetértésével javasolom az intézményi
térítési díjak 5%-os emelését 2011.01.01-től.
Rendeletalkotási javaslat:

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a gyermek- és szociális étkeztetés térítési
díjáról szóló 19/2009. (XII.01.) Ör. rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa
meg.
A támogató döntéshez az SZMSZ 44. § (5) bekezdés a) pontja alapján minősített
többség szükséges.
A döntéshozatal az SZMSZ 45.§ (2) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen)
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2010.(XII.30.)
Rendelete
A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban:
Gyvt) 29.§ és 147.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás
körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A rendelet hatálya Nézsa Község Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.
2.§
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési
nyersanyag költséggel egyezően:
a) óvoda
278 Ft
b) iskola napközi
340 Ft
245 Ft
c) csak ebédelő általános iskolai tanulók
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(2) Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) óvoda:
- tízórai
41 Ft
- ebéd
196 Ft
- uzsonna
41 Ft
Összesen:
278 Ft
b) általános iskola napközi:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Összesen:

46 Ft
248 Ft
46 Ft
340 Ft

3.§
A szociális étkezés 350 Ft/adag
konyhai és óvodai alkalmazottak, 295 Ft/adag
az intézményi dolgozók 350 Ft/adag
külső étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja 420 Ft/adag

4.§
A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját e rendelet 2.§ (1) bekezdése
szerinti intézményi térítési díj áfa-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések
Számának, valamint a Gyvt. 148. §-ban foglalt normatív kedvezmények figyelembe
vételével az intézményvezető állapítja meg.
5.§

A szociális étkezés a konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait
igénybevevő intézményi dolgozók és külső étkezők személyi térítési díját e rendelet
3.§-ában meghatározott intézményi térítési díj 20%-ával növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának figyelembevételével az intézményvezető állapítja
meg.
6.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011.01.01-től kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a nevelési-oktatási
intézményeiben a gyermekek étkeztetéséért fizetendő intézményi térítési díjáról
szóló 19/2009.(XII.01.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Nézsa, 2010. december 29.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

6. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi I. féléves munkatervére
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 12. §(3)
bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított
6/2007. (III. 30.) Ör. sz. rendelet (SzMSz) 21. § (1) bekezdése alapján a Képviselőtestület munkáját a munkaterv alapján végzi.

Határozati javaslat:
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
2011. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja.
Felelős:
Polgármester
munkaterv kiküldése 2011. január 22.
Határidő:
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző
Melléklet: Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2011. évi tavaszi
ülésszakára vonatkozó munkaterve
A támogató döntéshez az SzMSz. 44. § (3) bekezdés alapján egyszerű többség
szükséges.
A határozathozatal az SzMSz. 45. § (2) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen)
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
104/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
2011. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja.
Felelős:

Polgármester
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Határidő:
munkaterv kiküldése 2011. január 22.
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző
Melléklet: Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2011. évi tavaszi
ülésszakára vonatkozó munkaterve

Nézsa Községi ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó
MUNKATERVE
(2011. január 10-től június 30-ig)

2011. január 20. (csütörtök) 16,00 óra
1. Rendelettervezet a fenntartásban működő közoktatási intézmények
adatszolgáltatásának teljesítéséről
Előterjesztő:
Polgármester
2. javaslat feladat ellátási megállapodás Polgármesteri Hivatal és az Általános
Iskola között.
Előterjesztő:
Polgármester
3. Rendelettervezet önként vállalt feladatokról
Polgármester
Előterjesztő:
2011. február 11. (csütörtök) 16,00 óra
1.
Rendelettervezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(általános vita)
Előterjesztő:

Polgármester

2. Javaslat a sportegyesülettel kötött megállapodás megújítására
Előterjesztő:

polgármester
2011. március 3. (csütörtök) 16,00 óra

1.) Rendelettervezet
(részletes vita)
Előterjesztő:

az

Önkormányzat

2011.

évi

költségvetéséről

Polgármester

2.) Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
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3/2010. (II.23.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Polgármester

3. Javaslat Nézsa községi Önkormányzat gazdasági programjának
megalkotására
Előterjesztő:

Polgármester

4. Beszámoló a Rétsági Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról,
bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:
Meghívott vendég:

Polgármester
Kerületi Rendőrkapitány
Rendőrkapitány

5. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotására
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Jegyző

2011. április 21. (csütörtök) 17,00 óra

1.) Rendelettervezet az Önkormányzat
alakulásáról (zárszámadás)
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

2010.

évi

költségvetésének

Polgármester
Jegyző

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített tartalmú
mérlegbeszámolójáról
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Jegyző

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványáról és
rendelettervezet a 2011. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Jegyző

4.) Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzési tervben meghatározottak
teljesítéséről
Előterjesztő:

Polgármester
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5.) Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak tevékenységéről
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

a bizottságok elnökei
Jegyzői

6. Javaslat Nézsa községi Önkormányzat a Nézsa községi kitüntetések,
díjak és elismerő címek alapításáról, adományozásának rendjéről szóló
…./20. (…..) Ör. rendeletének módosítására
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Jegyző

2011. május 19. (csütörtök) 17,00 óra

1.) Tájékoztató az Önkormányzat
negyedéves alakulásáról
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

2011.

évi

költségvetésének

I.

Polgármester
Jegyző

2.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló többször módosított 2 /2009.
(II.14.) Ör. számú rendelet módosítására
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Jegyző

5.) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Jegyző

2011. június 23. (csütörtök) 17,00 óra

1. Javaslat a Képviselő-testület 2011. őszi ülésszakára vonatkozó
munkatervére
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Jegyző
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2. Beszámoló a ÖTE, Polgárőrség működéséről
Előterjesztő:

elnöke

1.) Tájékoztatás a lakosság egészségügyi állapotáról
Előterjesztő:

Polgármester
Záradék

A Képviselő-testület a 2011. tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét a
103/2010. (12.29.) önk. számú határozatával fogadta el.
Nézsa, 2010. december 29.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

7. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: A Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 12. §. (3) bekezdése alapján nyílt
ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34.§. (3)
bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal átfogó teljesítménycéljait a képviselő-testületnek
kell meghatároznia. A képviselő-testület minden év decemberében dönt a következő év átfogó
teljesítménycéljairól.
Ezek a célok egyfelől a szervezet egészének teljesítményével szemben állított követelmények,
megvalósítandó feladatok és képviselendő értékek, másfelől ezek irodai, majd egyéni
teljesítménykövetelményre bontása teszi lehetővé, hogy az egyes köztisztviselők egyéni
teljesítménye értékelhetővé váljon.
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A határozati javaslatban szereplő 2011. évi célok kialakításánál több szempontot vettünk
figyelembe. A célkitűzések tartalmazzák az ügyintézők által megfogalmazott javaslatokat,
melyeket a jogszabályváltozások várható hatásait és az előző év tapasztalatait figyelembe
véve alakítottuk ki.
Határozati javaslat:
Nézsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2011.
évre az alábbi, a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat határozza meg:
2) A lakossági kapcsolatok fejlesztése, az ügyfelek elégedettségének javítása, az
elektronikus közigazgatás kiteljesítésének előkészítése
3) A Polgármesteri Hivatal belső működési hatékonyságának javítása, a működési
költségeinek racionalizálása.
4) A közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése.
5) A pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő
lehetőségek optimális kihasználása.
6) Az adókötelezettségek teljesítésének fokozott ellenőrzése
7) Az önkormányzati ingatlanvagyon felhasználási hatékonyságának javítása, a
Hivatalon belüli feladatellátás kereteinek kialakítása.
8) Beruházók lehetőség szerinti bevonása a községi infrastruktúra fejlesztésébe,
önkormányzati érdeket, községi fejlesztési célokat elősegítő szabályozási tervek
előkészítése.
9) A Képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása a
szükséges támogató tevékenység hatékonyságának fejlesztése.
10) A humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának javítása, a szükséges szakember
erőforrás utánpótlása biztosítása, a szakmai felkészültség fejlesztése.
11) Az intézmények nyári felújításának megfelelő ütemezése.
12) Egészségügyi intézményi és a közterületi beruházások minőségének javítása,
határidejének betartása, a közterületek rendezettségének javítása.
13) Az önkormányzati intézmények működtetési hatékonyságának növelése, a
költségvetési előirányzatok felhasználásának folyamatos ellenőrzése
14) Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása.

Határidő:
2011. december 31.
Végrehajtásért felelős:
jegyző
A támogató döntéshez az SZMSZ 44.§.(3) bekezdése alapján egyszerű
szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 45.§. (2) bekezdés alapján nyílt
szavazással történik
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
105/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2011.
évre az alábbi, a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat határozza meg:
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15) A lakossági kapcsolatok fejlesztése, az ügyfelek elégedettségének javítása, az
elektronikus közigazgatás kiteljesítésének előkészítése
16) A Polgármesteri Hivatal belső működési hatékonyságának javítása, a működési
költségeinek racionalizálása.
17) A közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése.
18) A pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő
lehetőségek optimális kihasználása.
19) Az adókötelezettségek teljesítésének fokozott ellenőrzése
20) Az önkormányzati ingatlanvagyon felhasználási hatékonyságának javítása, a
Hivatalon belüli feladatellátás kereteinek kialakítása.
21) Beruházók lehetőség szerinti bevonása a községi infrastruktúra fejlesztésébe,
önkormányzati érdeket, községi fejlesztési célokat elősegítő szabályozási tervek
előkészítése.
22) A Képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása a
szükséges támogató tevékenység hatékonyságának fejlesztése.
23) A humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának javítása, a szükséges szakember
erőforrás utánpótlása biztosítása, a szakmai felkészültség fejlesztése.
24) Az intézmények nyári felújításának megfelelő ütemezése.
25) Egészségügyi intézményi és a közterületi beruházások minőségének javítása,
határidejének betartása, a közterületek rendezettségének javítása.
26) Az önkormányzati intézmények működtetési hatékonyságának növelése, a
költségvetési előirányzatok felhasználásának folyamatos ellenőrzése
27) Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása.

Határidő:
2011. december 31.
Végrehajtásért felelős:
jegyző
A támogató döntéshez az SZMSZ 44.§.(3) bekezdése alapján egyszerű
szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 45.§. (2) bekezdés alapján nyílt
szavazással történik

8. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: pályázatot készítettünk hardver eszközök beszerzésére 848.129
Ft értékben. 2011. február 01-ig kell a pályázatot benyújtani. Regisztrációs díj: 4.800,-Ft.
Javasolom a pályázat benyújtását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
106/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Civilcom Egyesület által meghirdetett CIVILCOM – 2010/I számú pályázati felhívásra.
Pályázat címe: Környezetvédelmi IT fejlesztés Nézsa község Önkormányzat Polgármesteri
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Hivatalában.
Projekt összes költsége: 954.486.-Ft
Igényelt támogatás: 848.129.- Ft
Sajáterő:106.357.-Ft
Az Önkormányzat a projekthez szükséges sajáterőt saját költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2011.02.01.
Felelős: a polgármester

9. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: Megállapodást kötöttünk az ÉMÁSZ-Zrt-vel a közvilágításra
2011. évre. Kérem a képviselő-testület támogatását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
107/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt-vel (3526. Miskolc, Dózsa út 13.) megkötött 2011. évre vonatkozó
közvilágítás üzemeltetésére szóló szerződést.
Határidő: 2011.12.31.
Felelős: a polgármester
Styevó Gábor polgármester: Az OTP LTP szerződéseket meg kell hogy szüntesse azoknak,
akik 6 hónapon belül nem kezdték meg a fizetést. Az önkormányzat 4500,-Ft-ért mindenkinek
megnyitotta a számlát. A viziközmű-társulatnak jelenleg nincs elnöke.
DMRV ZRT 2011.03.01-től ígérte az olcsóbb ivóvizet.
A Polgármesteri Hivatal és az Iskola között feladat ellátási megállapodást kell kötni
2011.01.01-től. Javasolom a megállapodás elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

108/2010.(XII.29.) szám,ú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja - a határozat mellékletét képező
– feladatellátási megállapodást
Határidő: 2011.01.01.
Felelős: a polgármester
melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről a Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2618.
Nézsa, Park u. 1.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, másrészről a
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Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 99.) önállóan
működő költségvetési szerv között
a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről.
Ezen megállapodás – Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § és 16.§ alapján létrejött egyrészről a Nézsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (2618. Nézsa, Park u. 1.) önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) képviseli: Styevó
Gábor polgármester, másrészről a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda(2618.
Nézsa, Szondi út 99.) önállóan működő - szakfeladaton működő - intézmény (továbbiakban:
intézmény képviseli Kucsera Andrásné igazgató között az alábbiak szerint:

1.A Polgármesteri Hivatal összevontan az alábbi feladatok
tekintetében végez tevékenységet.
1/a. tervezés
1/b. pénzkezelés
1/c. előirányzat-felhasználás
1/d. előirányzat-módosítás
1/e. kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
1/f. számvitel- analitikus nyilvántartások nélkül
1/g. analitikus nyilvántartás
1/h. információáramlás
1/i. információszolgáltatás
1/j. beszámolás
Az egyes tevékenységek vonatkozásában a szervek e megállapodásban rögzítettek szerint
látnak el feladatokat.
1/a. A tervezés tekintetében
A Polgármesteri Hivatal az intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat,
információkat, amelyek alapján az intézmény:
- elkészíti a költségvetési koncepcióját az önkormányzat költségvetési koncepciója
kialakításához;
- elkészíti a saját költségvetési terv javaslatát , a költségvetési rendelet-tervezet
összeállításához;
- elkészíti az önkormányzat költségvetési rendeletében az intézmény részére
jóváhagyott
előirányzatok szerint a saját részletes költségvetését.

A Polgármesteri Hivatal elkészíti a költségvetési összesítést és gondoskodik a költségvetés
jogszabályban rögzített határidőig való továbbításáról a MÁK felé.

1/b. A pénzkezelés tekintetében
A Polgármesteri Hivatal összevontan látja el bankszámlán
számlapénzforgalom bonyolításával kapcsolatos feladatokat.
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keresztül

bonyolódó

Az intézmény saját bankszámlával nem rendelkezik, ezért napi kiadásait az utólagos
elszámolásra kiadott pénzösszegből fedezi, mellyel rovatelszámoló íven számol el. A
bevételeit (térítési díj, ételhulladék díja) külön nyilvántartás alapján, csekken fizeti be a
Polgármesteri Hivatal számlájára.
Az intézmény készpénzforgalmát saját maga bonyolítja.
1/c. Az előirányzat-felhasználás
Az előirányzat-felhasználásról a személyi jellegű kifizetések előirányzata tekintetében saját
maga rendelkezik.
Az intézmény vezetője köteles elkészíteni a saját előirányzatai éves előirányzat-felhasználási
ütemtervét, valamint a likviditási tervét. E tervet átadja a polgármesteri hivatalnak.
Az intézmény által végrehajtott módosításokat szintén ismertetni kell a polgármesteri
hivatallal.
A felújítás előirányzatának felhasználási joga kizárólag az önkormányzat képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
1/d. Előirányzat módosítás
Előirányzat módosítás a kiemelt előirányzatok körében:
Az intézményvezető kérésére az intézmény kiemelt előirányzatainak módosítására az alábbiak
szerint kerülhet sor:
- az intézmény vezetője – az önkormányzat képviselő-testülete felé - írásban
kezdeményezi saját intézménye kiemelt előirányzatainak megváltoztatását,
A kezdeményezés tartalmazza az előirányzat- változtatási igény indokolását - szakmai és
vagy pénzügyi szempontból.
A kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat módosítás joga – a saját hatáskörű előirányzat
módosítás joga – az alábbiak szerint alakul:
- az intézmény – az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságából kifolyólag - csak a
személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül csoportosíthat át, a jogszabályok előírásait
figyelembe véve.
-

-

-

az intézmény a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról nyilvántartást
vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosítás
mértékét, okát (szakmai és pénzügyi oldalról), időpontját, valamint a módosított
előirányzatot.
Az intézmény a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról legkésőbb 5
napon belül tájékoztatja a polgármesteri hivatalt, részére az előirányzat módosításáról
a fent rögzített tagolásban írásos dokumentumot küld.
A polgármesteri hivatal átvezeti az összevont adatokat tartalmazó költségvetésén, az
intézmény által nyújtott dokumentumot megőrzi.

1/e. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés
A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlási rendje az alábbiak szerint alakul:
Kötelezettségvállalás, utalványozás:
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Kötelezettséget az intézmény nevében a költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok
erejéig az intézmény vezetője vállalhat.
Az egyes kifizetések utalványozására szintén az intézmény vezetője jogosult.
Érvényesítés:
Az érvényesítés feladatait a – intézmény szakember ellátottsága hiányában – a Polgármesteri
Hivatal összevontan, a saját intézményi feladataival együtt látja el.
Az intézmény köteles a kiadások és a bevételek érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat
megfelelő időben rendelkezésre bocsátani.
A Polgármesteri Hivatal az intézmény részére az érvényesítést a pénzmozgás igényének
megfelelő sürgősséggel köteles elvégezni.
Ellenjegyzés:
Az intézmény – megfelelő szakember ellátottsága hiányában – saját maga nem tudja ellátni az
ellenjegyzési feladatokat, ezért a Polgármesteri Hivatal e feladatot szintén összevontan végzi.
A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlását külön szabályzat állapítja meg (a
helyettesítés, összeférhetetlenségi helyzetek tekintetében).
1/f. Számvitel – az analitikus nyilvántartások nélkül
A számvitel keretén belül a Polgármesteri Hivatal összevontan látja el a könyvelési
feladatokat, összevontan állapítja meg az intézmények számviteli rendjét, számviteli
politikáját.
A számviteli szabályzatok egy példányát át kell adni az intézménynek.
Az analitikus nyilvántartási rendszer
A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer egyes területeit az intézmény
saját maga, másokat a Polgármesteri Hivatal összevontan látja el.

A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások:
-

Pl.: bérbeadás, értékesítés, állagmegóvás, javítás, karbantartás, felújítás, korszerűsítés,
fejlesztés stb nyilvántartásait a Polgármesteri Hivatal a sajátjával együtt, összevontan
vezeti,

-

a készletgazdálkodással kapcsolatos analitikát (pl.vásárolt készletek:anyagok, alap-,
segéd-, üzem- és fűtőanyagok, szerszám, műszer, berendezés, munka-, védőruha, árués kereskedelmi készletek, élelmiszerek, szakmai anyagok, tisztítószerek, irodaszerek,
raktározás)
az intézmény saját maga vezeti.

Követelésekkel kapcsolatban:
-

kimenő számlák, vevő számlák nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal feladata,
az intézmény információt szolgáltat ( a követelések keletkezéséről, okáról, összegéről
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stb) a Polgármesteri Hivatal munkájához.
Előlegekkel kapcsolatban:
Az ellátmánypénztárt működtető intézmény saját maga vezeti
nyilvántartásokat,
így:
- az illetményelőlegek tételes nyilvántartását,
- a pénztárból egyéb elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartását.

az

analitikus

A munkavállalók bére, egyéb juttatások személyenkénti nyilvántartása:
A fenti témájú analitikus nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
Vezetendő nyilvántartások:
- személyi juttatások személyenkénti nyilvántartása,
- fel nem vett személyi juttatások nyilvántartása,
- saját gépkocsi hivatali célú felhasználásának nyilvántartása,
- tanulmányi hozzájárulás nyilvántartása.

A függő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartások.
A nyilvántartásokat összevontan a Polgármesteri Hivatal köteles vezetni.
Az egyéb analitikus nyilvántartások vezetése a Polgármesteri Hivatal feladata. (pl:
reprezentációs kiadások nyilvántartása, bérlemények stb.)

1/h. Az információáramlás
Az információáramoltatás az intézmény és a Polgármesteri Hivatal között a megállapodás
fenti pontjaiban rögzítettek szerint az intézmény vezető feladata.

1/i. Az információszolgáltatás
A különböző szintű jogszabályokban előírt információszolgáltatási kötelezettség továbbítása,
a továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés a Polgármesteri Hivatal feladata.
Az intézmény azonban köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és
azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a Polgármesteri Hivatal – közös,
összevont adatokat tartalmazó – információszolgáltatás főbb területei:
- költségvetési terv,
- féléves és éves beszámoló,
- pénzforgalmi jelentés,
- foglalkoztatási, munkaügyi előírások

1/j. A beszámolás
A Polgármesteri Hivatal elkészíti az összesített, valamint az intézményi szintű – a csak a
polgármesteri hivatal, illetve csak az intézmény adatait tartalmazó – beszámolót.
A beszámoló szöveges részének
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- a szakmai ismertetését, az elvégzett feladat ismertetését az intézmény köteles elkészíteni,
- a számszaki részt megindokló, illetve a pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatót az
intézmény és a polgármesteri hivatal egymással együttműködve készíti el.
A pénzmaradvány kimutatása, indokolása a személyi juttatások előirányzat körében az
intézmény aktív közreműködésével történik.

2. A működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, és a vagyonkezelés

2.1. Az intézmény működtetési feladatai körül az intézmény látja el az alábbiakat:
-

-

gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a foglalkoztatottak
munkáját; és közhasznú foglalkoztatást végezhet
gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről, ezen belül kiemelt feladata a
tevékenysége ellátáshoz szükséges készletek beszerzése, egyéb szakmai
készletbeszerzések, könyvek, folyóiratok, irodaszer stb.,
gondoskodik a meglévő vagyontárgyak folyamatos karbantartásáról.

2.2. A tárgyi eszköz felújítás feladatai közül az intézmény kötelessége, hogy jelezze, mely
vagyontárgy, s milyen mértékű felújításra szorul.
Az intézmény a felújítást akkor végeztetheti el, ha arra a költségvetésben jóváhagyott
előirányzat van.
2.3. Az intézmény beruházással kapcsolatos feladatai megegyeznek a tárgyi eszköz felújítás
esetében ellátandó feladatokkal.
2.4. A vagyonkezelés feladatai külön jelentkeznek
- az ingatlanvagyon,
- az ingóvagyon,
- valamint a vagyoni értékű jogok tekintetében.
Az ingatlanvagyon esetében az intézmény vagyonkezelési joga addig terjed, amennyit a
fenntartó önkormányzat vagyon és vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében meghatároz.
Az ingó vagyonnal kapcsolatban a vagyonkezelési jogokat összevontan, a Polgármesteri
Hivatal látja el. A pénzeszköz lekötéséről, a befektetésekről azonban csak az intézmény
beleegyezésével intézkedhet akkor, ha a tranzakcióban az intézmény pénzeszközei is részt
vesznek.
Ezen megállapodás az intézmény alapító okiratának melléklete, melyet az alapító okirat …
pontja szerint az alapító által jóváhagyásra kerül.
Nézsa, 2011. 01.03.

…………………………………..
Styevó Gábor
polgármester

………………………………..
Kucsera Andrásné
igazgató
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A megállapodást ellenjegyezte:
Nézsa, 2011. január 3.

Turcsán Mónika
jegyző

Szarka Péter képviselő: az önkormányzat megállapodást kötött a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár és Közművelődési Intézettel, mint szolgáltatóval. A megállapodás célja az egységes
megyei könyvtári integrált rendszer bevezetése: egységes adatbázis létrehozása, korszerű
helyi és könyvtárközi kölcsönzés, könyvtárak tartalmi és formai feltárása.
A szolgáltatás éves díjas 10.000,-Ft/év
Javasolom a megállapodás támogatását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
109/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet között megkötött megállapodást.
Az önkormányzat vállalja a szolgáltatási díj megfizetését. 10.000,-Ft/év.
Határidő: értelemszerű
Felelős. a polgármester
Styevó Gábor polgármester:
A Magyar Államkincstár ellenőrzése szerint 2008-ban jogtalanul igénybe vett normatíva
187.080,-Ft + kamat, melyet vissza kellett fizetnünk.
KÓRHÁZ ügy: 2011. január 12-én 13:30 órakor tárgyalás lesz a Nógrád Megyei Bíróságon.
A Nyugat Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási Tanácsának 2010.
november 8-án megtartott ülésén a lakcímváltozás és szolgálat szakmai programjának
jóváhagyását kell elfogadni. Javasolom az alapító okirat módosításának elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
110/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a – határozat melléklete szerinti
tartalommal – a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okirat 2.
számú módosítását.

Alapító okirat
2. számú módosítás
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A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1.

A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 2.
pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.

Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:
Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Székhely:

2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17.

Telephelye:

nincs”

2.

A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 15.
pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.

Az intézmény bélyegző felirata
„Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat
Szh.: 2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17. Pf.: 34.
Tel./Fax: 06-35/374-119”

3.

A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 17.
pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.

Záró rendelkezések
Az intézmény alapításának időpontja: 1999. november 30.
A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Az alapító okirat módosítását az alapító okirat 1. pontjában felsorolt alapítók Képviselő - testületi
határozattal jóváhagyták.
Nagyoroszi, 201
Gönczöl József
Társulás Tanács Elnöke

Alapító okirat
(egységes szerkezetben)

1.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
1)

Alsópetény Község Önkormányzata
2617 Alsópetény, Petőfi út 24.

2)

Bánk község Önkormányzata
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2653 Bánk, Hősök tere 11.
3)

Berkenye község Önkormányzata
2641 Berkenye, Kossuth út 20.

4)

Borsosberény község Önkormányzata
2644 Borsosberény, Petőfi út 161.

5)

Dejtár község Önkormányzata
2649 Dejtár, Szabadság út 2.

6)

Diósjenő Község Önkormányzata
2643 Diósjenő, Szabadság út 31.

7)

Drégelypalánk község Önkormányzata
2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 1.

8)

Érsekvadkert község Önkormányzata
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.

9)

Felsőpetény Közég Önkormányzata
2611 Felsőpetény, Széchenyi út 10.

10) Hont község Önkormányzata
2647 Hont, Felszabadulás út 65.
11) Horpács község Önkormányzata
2658 Horpács, Kossuth út 9.
12) Ipolyvece község Önkormányzata
2669 Ipolyvece, Dózsa Gy. út 82.
13) Keszeg község Önkormányzata
2616 Keszeg, Dózsa Gy. út 9.
14) Kétbodony község Önkormányzata
2655 Kétbodony, Madách út 37.
15) Kisecset község Önkormányzata
2655 Kisecset, Kossuth út 4.
16) Legénd község Önkormányzata
2619 Legénd, Dózsa György út 77.
17) Nagyoroszi község Önkormányzata
2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1.
18) Nézsa Község Önkormányzata
2618 Nézsa, Park út 1.
19) Nógrád község Önkormányzata
2642 Nógrád, Hunyadi út 18.
20) Nógrádsáp község Önkormányzata
2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.
21) Nőtincs Község Önkormányzata
2610 Nőtincs, Szabadság út 50.
22) Ősagárd Község Önkormányzata
2616 Ősagárd, Rákóczi út 93.
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23) Patak község Önkormányzata
2648 Patak Kossuth út 6.
24) Pusztaberki község Önkormányzata
2658 Pusztaberki Kossuth út 23.
25) Rétság város Önkormányzata
2651 Rátság Rákóczi út 20 / 22.
26) Romhány község Önkormányzata
2654 Romhány Kossuth út 63.
27) Szátok község Önkormányzata
2656 Szátok Kossuth út 12.
28) Szendehely Község Önkormányzata
2640 Szendehely, Petőfi út 2.
29) Szente Község Önkormányzata
2655 Szente, Kossuth út 100.
30) Tereske község Önkormányzata
2652 Tereske Kossuth út 92.
31) Tolmács község Önkormányzata
2657 Tolmács Sport utca 1.
2.

Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:
Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

3.

Székhely:

2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17.

Telephelye:

nincs

Az intézmény működési területe
A társulási megállapodásban foglalt önkormányzatok

4.

Az intézmény szakágazati besorolása, megnevezése
M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (889900)

5.

Az intézmény közfeladata, alaptevékenysége
Szociális ellátás elhelyezés nélkül különös tekintettel a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásra
Szakfeladatok:
2009. 12. 31-ig érvényes
2010. 01. 01-jétől érvényes
853244 gyermekjóléti szolgáltatás

889201 gyermekjóléti szolgáltatás

853244 családsegítés

889924 családsegítés

751922 önkormányzatok elszám.

841901
önkormányzatok,
többcélú
kistérségi
elszámolásai”
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valamint
társulások

6.

Az intézmény megbízottja
Nagyoroszi község Önkormányzata

7.

Az intézmény felügyeleti szerve
Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási Tanácsa
2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1.

8.

Az intézmény besorolása:
-

közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény,
az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási és számviteli feladatait
a Nagyoroszi – Horpács Községek Körjegyzősége végzi
az intézmény jogi személy.

9.

Az intézményt egyszemélyi felelős vezető vezeti, akit a Társulási Tanács meghatározott időtartamra nevez
ki, s aki felett a Társulási Tanács elnöke gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

10.

Az intézmény működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el, működésére a társulási megállapodásban
foglaltak az irányadók. A Társulási Tanács által hozott határozatokat köteles végrehajtani.

11.

Az intézmény belső ellenőrzését a balassagyarmati székhelyű belső ellenőrzési társulás végzi.

12.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

13.

Az intézmény 2000. január 1-jével kezdi meg működését.

14.

Az intézmény létszámkeretét évente, a költségvetésében határozza meg.
Az intézmény vezetője a létszámkereten felül egyes községekben a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat
megbízási jogviszony útján is elláthatja.
Az intézmény foglalkoztatottaira a közalkalmazotti jogviszony szabályai érvényesek.

15.

Az intézmény bélyegző felirata
„Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat
Szh.: 2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17. Pf.: 34.
Tel./Fax: 06-35/374-119”

16.

Bankszámla feletti rendelkezés csak a Társulási Tanács elnöke (elnökhelyettese) és az intézmény vezetője
együttes aláírásával lehet.

17.

Záró rendelkezések
Az intézmény alapításának időpontja: 1999. november 30.
A módosítás hatálybalépésének időpontja: 201

Az alapító okiratot és módosításait az 1. pontban felsorolt alapítók Képviselő - testületi határozattal jóváhagyták.
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Nagyoroszi, 201
Gönczöl József
Társulás Tanács Elnöke

A Családsegítő Szolgálat működési engedélye lejárt, ehhez új előírások jelentek meg a formai
és tartalmi követelmények miatt ÚJ Szakmai Programot kell elfogadni.
Javasolom ennek elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
111/2010.(XII.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a – határozat melléklete szerinti
tartalommal – a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ÚJ Szakmai
Programját.
Az elnök az ülést 17:45 órakor bezárja.
K.M.F.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Szarka Péter
Jkv.hit.

Szigetvári László
jkv.hit.
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