ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. ÁPRILIS 29 -I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek
5/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet
6/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet
7/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.
13.) önkormányzati rendelet módosításáról
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

B1

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

L1

B4

Határozatok:
20/2013. (IV. 29.) ÁKt
határozat
21/2013. (IV. 29.) ÁKt
határozat
22/2013. (IV. 29.) ÁKt
határozat
23/2013. (IV. 29.) ÁKt
határozat
24/2013. (IV. 29.) ÁKt
határozat

lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Z1

a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
a IV. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap anyagi
támogatásáról

C8

C8

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-én – hétfő – de.
8:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Farkas Lajos könyvvizsgáló
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és hatósági irodavezető
Csizmadia Tímea védőnő
Dr. Békési László háziorvos
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitja.
Bemutatja Dr. Juhász Marica jegyzőt, s tájékoztatja a képviselőket, hogy betöltésre került az
aljegyzői állás is, Dr. Köstner Dávid Vilmos személyében. A jövőben a Jegyző Asszony
fogja segíteni a képviselő-testület munkáját.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.
(II.13.) ÁKt. rendelet módosítására
4. Előterjesztés Ártánd község önkormányzata és
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

intézményei

2012.

évi
2

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

2012.

évi

5. Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló
rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
6. Előterjesztés Ártánd Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői
szolgálat – a központi ügyelet tapasztalatairól
7. Különfélék
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy a védőnő beszámolóját napirendek előtt
beszéljék meg. Csizmadia Tímea védőnő jelen van az ülésen, de munkaköri elfoglaltsága
miatt el kell távoznia. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a javaslatot.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Csizmadia Tímea védőnő: Beszámolóját írásban megküldte. Novembertől kezdte meg
munkáját a területen, az előző védőnő nyugdíjazása után. Az ellátás zökkenőmentes. Próbált
statisztikát összeállítani három év vonatkozásában. Nagyobb változás nincs, a várandós
létszám egy picivel emelkedett a betelepültek miatt.
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Varga Róbert képviselő: A betelepülteknek kötelező felvenni a kapcsolatot a helyi
védőnővel?
Csizmadia Tímea védőnő: Amennyiben Magyarországon igénylik az egészségügyi ellátást a
csecsemőgondozás terén igen, a várandós gondozás nem kötelező. Hivatalosan egy helyen
vannak ellátásban, vagy Romániában, vagy Magyarországon. Nincs jelenleg Ártándon
nyilvántartott várandós.
Benkő Sándor polgármester: Elmondható, hogy jó a kapcsolatuk a Védőnővel, a
családsegítővel, napi kapcsolatot tartanak. A családokkal a kapcsolata megerősödött,
megismerték az új védőnőt. Jelen pillanatban is szervezi a mammográfiai vizsgálatot, amiben
az önkormányzat is segítséget nyújt. Jónak értékeli a védőnő munkáját.
Csizmadia Tímea védőnő az ülésről távozott.
Tárgyalt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Benkő Sándor polgármester: Az elmúlt időszak történéseiről az alábbiakban ad tájékoztatást:
A kerékpárút építésével kapcsolatosan folynak az előkészületek, a kisajátítások, a nyomvonal
kijelölése. Bízik benne, hogy május hónapban elkezdődik a gyakorlati munka is, amit a
lakosság is látni fog. Temetési és házasságkötési segély kifizetése történt egy-egy személy
részére. A start munkaprogramban résztvevők a fűnyírást és földmunkákat végzik. A
növénytermesztők a vetéssel foglalatoskodnak. Tavasz lévén felmérést végeztetett a
temetőben és a közterületen lévő padok állapotáról. Fekete Gézát bízta meg a javítással, aki a
mai napon kezdte meg az új lécek felszerelését. Részt vett a Biharkeresztesi Expón, BÖTK
ülésén és a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén. A Hulladékgazdálkodási Társulás nagy
változás előtt van, a szolgáltatást június 30-ával felmondta a szolgáltató. Az ármegállapítás
központilag történik.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
polgármesteri beszámolót, valamint az előző testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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20/2013. (IV. 29.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló polgármesteri beszámolót, valamint az előző testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A pénzügyi
irodavezetővel naponta egyeztetnek. Nagyon szigorú, takarékos gazdálkodás mellett végzik
munkájukat.
Kéri, a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község napján aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
21/2013. (IV. 29.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község napján aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 13.) rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket azzal kapcsolatosan.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A központi költségvetéstől kapott előirányzatokat
módosították, a nyári szociális étkeztetést, a bérkompenzációt, a szociális tűzifa támogatást,
valamint az egyes jövedelempótló támogatásokat. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma
emelkedett, emiatt kevesebb segélyre volt szükség. Megkapták az előleget a kerékpárútra.
Varga Gézáné képviselő: A művelődési ház vásárlásával kapcsolatosan kér tájékoztatást.
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Benkő Sándor polgármester: Start munkaprogramban foglalkoztatják az embereket, ez az
önkormányzatnak jó lehetőség. A művelődési háznál több alkalommal volt tárgyi
eszközbeszerzés, az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeget erre a célra lehet
használni. Jelenleg is beadták a pályázatot. Ebből tudják működtetni az egész rendszerüket.
Javasolja a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata a 2/2012. (II. 13.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
40 163 E Ft-tal
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
40 163 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási

99 468 E Ft-ban
110 169 E Ft-ban
10 701 E Ft-ban
0 E Ft
0 E Ft

állapítja meg.
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A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
73 683 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
13 716 E Ft
4 378 E Ft
28 608 E Ft
.........................E Ft
26 981 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

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

35 903 E Ft
583 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

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

36 486 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

........................ E Ft
1 600 E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
......................... E Ft

.........................E Ft
4 215 E Ft
......................... E Ft
......................... E Ft

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

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A R.2. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„2. §
(2)
(3)

A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2.1., 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete lép.
2. §

A R.3. § (7)-(11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„3. §
(1)
(2)
(3)
(4)

A R. 7 számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2013. április 30. napján 8: 00 órakor. lép hatályba.
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(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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4. Előterjesztés Ártánd község önkormányzata és intézményei
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

2012.

évi

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket azzal kapcsolatosan.
Varga Róbert képviselő: Számára imponáló látni a bevételi és kiadási főösszegeket.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Jelentését írásban megtette. A beszámoló hiteles, jól tükrözi a
település zárszámadásához tartozó minden adatot. A gazdálkodással kapcsolatosan elmondja,
hogy működési kiadásokat, személyi juttatásokat tudtak csökkenteni, azáltal, hogy nem
érzékeltek minőségi romlást. A kötelező 1. sz. tájékoztató táblában szerepel a bázis adat.
Varga Gézáné képviselő: Mit jelent az adósságállomány Ártánd vonatkozásában? Mit takar a
zárszámadásban az intézményi beruházás?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Ki kell mutatni a zárszámadási rendelet mellékletében
az önkormányzat 2012. évi adósságállományát. Az intézményi beruházás kiadás az
önkormányzatnak az érdekeltségnövelő pályázatból megvásárolt monitor, valamint 1 db
projektor kiadásai, és a térfigyelő kamerarendszer kiépítése Ártánd község területén. A tartós
tőke összege nem változhat a 2011. évi összeghez képest, a 11.1. tábla 14. sora helyesen
221.355 E Ft. Csak a tőkeváltozás módosulhat minden évben. Kéri a javítással elfogadni a
zárszámadást.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a helyesbített
2012. évi zárszámadást.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva valamint a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi. CLXXXVIII. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe
véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012. évi zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
102 588 E Ft Költségvetési bevétellel
65 608 E Ft Költségvetési kiadással
47 681 E Ft helyesbített
pénzmaradvánnyal
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hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámát 6 főben állapítja meg.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat a 10.
számú melléklet szerint valósított meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11/1., 11/2., 11/3.
számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési mérlegét a 1. számú tájékoztató tábla szerint
hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 2. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 3.1., 3.2 számú
tájékoztató tábla szerint 286 215 E Ft-ban állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 4. számú tájékoztató
táblán szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.
(10) Az önkormányzat céljelleggel támogatásokat nem nyújtott.
(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségekről nem döntött.
(12) Az önkormányzat nem nyújtott hiteleket és kölcsönöket.
3. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. április 30. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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Benkő Sándor polgármester: Javasolja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. éves
beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról Farkas Lajos
bejegyzett könyvvizsgáló Független Könyvvizsgálói Jelentését elfogadta.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
22/2013. (IV. 29.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. éves
beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról Farkas
Lajos bejegyzett könyvvizsgáló Független Könyvvizsgálói Jelentését elfogadta.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
5. Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló
rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket azzal kapcsolatosan.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Azért került sor az előterjesztésre, mert a szociális
rendelet sokszor volt módosítva, ezért kezelhetetlenné vált. Új szabályozás is hatályba lépett.
Az önkormányzati rendeletben nem lehet szó szerint idézni a jogszabályi hivatkozást, csak a
helyi sajátosságokat lehet megjeleníteni, természetesen a törvény keretei között.
Varga Gézáné képviselő: A rendszeres szociális segély nem önkormányzati feladat, hanem
jegyzői?
Dr. Juhász Marcia jegyző: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás jegyzői hatáskörbe
tartozik.
Varga Gézáné képviselő: A faluban van egy beteg asszony, nem tudja nem jogosult-e az
ellátásra.
Dr. Juhász Marica jegyző: Az ügyfél jöjjön be a hivatalba, és megvizsgálják, miben tudnak
neki segíteni.
Varga Róbert képviselő: A problémája komplex.
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Benkő Sándor polgármester: Valóban, a gond véglegesen nem oldódik meg. Mindenhonnan
elutasítást kapott. Nehéz családi körülmények között élő asszonyról van szó. Dolgozni sem
tudják behívni, a munkaegészségügyi orvos nem találja alkalmasnak.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint étkezést kellene számára biztosítani, vagy a
gyógyszerét. Pénzt, fát hiába ad az önkormányzat, ezek nem segítenek, elveszi tőle a férje.
Dr. Juhász Marica jegyző: Meg kellene először vizsgálni a lehetőségeket.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy a falugondnoki szolgálat többször, rendszeresen járjon
hozzá, korlátozná megjelenésével a férj brutalitását.
Benkő Sándor polgármester: Jegyző Asszonnyal megbeszélik. A falugondnok hozza
rendszeresen a gyógyszerét. A családsegítő minden héten elbeszélget vele, kérte, hogy külön
foglalkozzanak az ügyféllel. Az állapot, ami előidézi, az a férj. Bízik benne, megoldást
találnak, amivel az élethelyzetét picit javítani tudják. Köszöni a felvetést.
Javasolja az előterjesztés szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet
elfogadását. Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a javaslattal.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, 38. § (9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó
jogforrásait is, az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül – a hivatkozott
törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban – megállapítsa az
önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és
szolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve
igénybevételüknek módjait, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
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A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed az Ártánd község
közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3) - (4) bekezdésében és az Szt. 6. § – 7.
§- ban bekezdésében meghatározott személyekre.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban: kérelem) a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.) az arra
rendszeresített Szt. és R. által előírt formanyomtatványon írásban kell előterjeszteni.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni
és jövedelmi viszonyairól – külön jogszabályban meghatározott tartalmú – nyilatkozatot
tenni, illetve azokat igazolni.
(3) A jövedelemszámításhoz a kérelemhez csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
c) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a
kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,
d) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(4) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására
irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó
körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 1 hónapnál nem lehet régebbi
(pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás).
(5) Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelem nyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban
szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével
vélelmezhető.
(6) A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv,
hatóság, illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén
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készített jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített
környezettanulmány, feltéve, ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a
jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza.
(7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a Jegyző kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja.
(8) Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben az elektronikus ügyintézést
nem vezeti be.
(9)
Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a rendszeres szociális segélyt a
változás időpontjától számított 90 napon belül az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján felül kell
vizsgálni.

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
Az ellátások formái
4. §
(1) Ártánd Község Önkormányzata megállapítja az aktív korúak ellátására való jogosultság
egyéb feltételeit.
(2) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli
ellátásként
a) átmeneti segélyt,
b) temetési segélyt
állapít meg.
(3) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli
szociális támogatásként
a) születési támogatást,
b) házasságkötési támogatást,
c) születésnapi támogatást
állapít meg.
(4)

Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság estén a jogosult számára
természetbeni ellátásként
a) a Jegyző méltányossági közgyógyellátást állapít meg,
b) a Polgármester a köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentességet
állapíthat meg.
A pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának,
valamint ellenőrzésének szabályai
5. §

(1) A szociális ellátásokat – ha e rendelet másképpen nem rendelkezik – a megállapító
határozat jogerőre emelkedését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal házipénztárából (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) postai úton vagy
házipénztári kifizetéssel utalja ki a jogosultnak.
(2) Az átmeneti segély, illetve a temetési segély a polgármester engedélyével indokolt
esetben a Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából (4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57.) azonnal kifizethető.
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(3) A R-ben meghatározott szociális ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a
vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap
utolsó napjáig.
Aktív korúak ellátása
6. §
(1)

Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) –d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyre
jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerv:
Biharkeresztes Város Egyesített Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes,
Damjanich u. 9.), (a továbbiakban: BESZI) – társult település Ártánd (4115 Ártánd,
Rákóczi u. 28.).

(2) A jegyző a 37/B. § (1) bekezdés b) –d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyt
megállapító határozatot a jogerőre emelkedését követő 5 napon belül megküldi a
BESZI vezetőjének.
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) a BESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat,
hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak.
b) a BESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultsága megszüntetésre kerül.
(4) A jogosult köteles:
a) a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül jelentkezni
a BESZI-nél, és nyilvántartásba vetetni magát,
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni,
c) a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési
megállapodást megkötni a BESZI-vel,
d) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani,
e) folyamatosan kapcsolatot tartani a BESZI-vel,
f) legalább kéthavonta eleget tenni a BESZI által megjelölt kötelezettségének,
g) a felajánlott és az iskolai végezettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésében együttműködni.
(5) A BESZI a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva –
beilleszkedésének elősegítése érdekében – az alábbiakban felsorolt, beilleszkedést
segítő programokat szervezi:
a) egyéni képességeket fejlesztő,
b) életmódot formáló,
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c) egyéni életvezetési,
d) mentálhigiénés,
e) rehabilitációs,
f) álláskeresésre irányuló,
g) munkára és pályára állítási,
h) pályakorrekciós
csoportfoglalkozások, tanácsadások.
(6) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult:
a) nem jelenik meg határidőben a BESZI-nél, és nem veteti magát nyilvántartásba,
b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában,
c) nem köti meg az együttműködési megállapodást a BESZI-vel,
d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz
eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének.
(7) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a
jogosult a BESZI-hez benyújtott okiratokkal, – különösen orvosi igazolás, zárójelentés,
hatósági bizonyítvány – bizonyítja.
(8) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) a BESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a
jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak.
b) a BESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.
(9)

(10)

(11)

Az BESZI a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a
kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a
másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot
megküldeni.
Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
Ártánd Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult személyt az Szt. 36. §
(1) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettség teljesítése alól mentesíti az alábbi
mentesítési feltételek teljesülése esetén:
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban NRSZH),
valamint jogelődjei (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet,
Országos Orvosszakértői Intézet) által megállapított 40-49%-ig terjedő
egészségkárosodottság, mely az NRSZH és jogelődjei által kiadott orvosi
szakvéleménnyel igazolható,
b) pszichiátriai kezelés alatt álló mentális és pszichés állapot miatti tartós
(6 hónapot meghaladó) betegség, melyet a Pszichiátriai osztály szakorvosa,
vagy a háziorvos igazolhat,
c) szakorvos vagy háziorvos által igazolt fertőző krónikus betegség.
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d) igazolt terhesség, mely állapot igazolására a terhesgondozási kiskönyv, annak
hiányában szülész-nőgyógyász szakorvos által kiadott kezelőlap, vagy
igazolás bemutatása szükséges,
e) A foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálat munkaköri orvosi
alkalmassági vélemény szerinti végleges alkalmatlannak minősítés.
(12)

A mentesített személy részére megállapított rendszeres szociális segély összegére az
Szt. 37. § (4) bekezdése az irányadó. A rendszeres szociális segély legmagasabb
összegére a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.
27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) – (3) bekezdései az irányadóak.
7. §

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei:
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra válik jogosulttá, az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb
feltételeként köteles a lakókörnyezetének: házának, kertjének rendben tartására az
alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
b) a házhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét és lom eltávolítására;
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea)
a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb)
vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése.
(2) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az
aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult személynek, aki a 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét
egyszeri felszólítást követő 5 napon belül sem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak
fenntartásáról.
(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles az általa lakott
ingatlan területére beengedni az ellenőrzést végző személyt.
(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt szabályok betartását
az önkormányzat alkalomszerűen, de legalább félévente egy alkalommal helyszíni szemle
során ellenőrzi.
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Átmeneti segély
8. §
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti
segélyt nyújt. Átmeneti segélyre jogosult csak az a személy lehet, akinek a (2)
bekezdésében meghatározottak közül legalább egy feltétel fennállása igazolt, továbbá a
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:
a) elemi kár
b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés
c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.)
intézése miatti jövedelem-kiesés
d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek.
(3) Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot.
(4) Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is
átmeneti segélyben részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről és a
kifizetések időpontjáról.
(5) Az átmeneti segély természetbeni támogatásként is megállapítható:
a)
Erzsébet- utalvány formájában,
b)
tankönyv- és tanszer beszerzésére,
c)
intézmény térítési díj kifizetésére.
(6) Az átmeneti segély iránti kérelem a R. 1. melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.
Temetési segély
9. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege általános forgalmi adó nélkül jelenleg:
a) Földbetemetés esetén:
60.000.-Ft,
b) Hamvasztásos temetés esetén:
100.000.-Ft.
(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb 10.000,- Ft-nál.
(4) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát,
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b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
(5) A temetési segély iránti kérelem a R. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.

Egyéb pénzbeli támogatás
10. §
(1) Születési támogatásra jogosult az a család, ahol kisgyermek születik, illetve gyermeket
fogadnak örökbe, jövedelemhatárra való tekintet nélkül.
(2) Házasságkötési támogatásra – jövedelemhatárra való tekintet nélkül – jogosultak azok a
személyek, akik a házasságkötést megelőzően legalább egy éve ártándi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és a házasulandók mindegyikének első
házasságkötése.
(3) Születésnapi támogatásra jogosult évente a 90. életévét betöltött személy,
jövedelemhatárra való tekintet nélkül.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 5.000,-Ft.
A (2) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 15.000,-Ft.
A (3) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 10.000,-Ft.
(5) Az (1)– (3) bekezdésben foglalt támogatások odaítélése hivatalból és /vagy kérelemre
történik.
Közgyógyellátás
11. §
(1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg méltányosságból az Szt. 50. §
(3) bekezdése alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén annak a szociálisan
rászorult személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri és családjában az egy
főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160%-át, egyedül élő esetén a 210 %-át.
(2) A jegyző kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg
annak a személynek is, aki betöltötte a 80. életévét, és a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25%-át.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
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Köztemetés
12. §
A polgármester kérelemre a köztemetés költségének a megtérítése alól mentesítést adhat,
amennyiben a temetésre köteles hozzátartozó jövedelme nem haladja meg a legkisebb
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át és a család
létfenntartását veszélyeztetné.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
13. §
Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátást biztosít:
(1) Szociális alapszolgáltatások:
a) falugondnoki szolgáltatás az Szt. 60. § alapján,
b) étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján,
c) házi segítségnyújtás nyugdíjkorhatár feletti idő, illetve nyugdíjkorhatár alatti
fogyatékos, vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az Szt. 63. §ában meghatározottak alapján,
d) családsegítés az Szt. 64. § -ban meghatározottak alapján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási formákat – társulás keretében – a BESZI
(4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9. – Ártánd, Rákóczi u. 28.) keretein belül biztosítja
az Önkormányzat.
Falugondnoki szolgáltatás
14. §
(1) Az (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott ellátási formát a Falugondnoki Szolgálat
keretében a Falugondnok biztosítja.
(2) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételéről a Képviselő-testület dönt külön rendelet
alapján.
Étkeztetés
15. §
(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi
egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles egészségi
állapotát háziorvosával igazoltatni.
(3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat külön rendelet szabályozza. A térítési díj
fizetésére kötelezettek körét az Szt. 62. § (1) bekezdése határozza meg, kivétel az Szt.
114. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személy.
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Házi segítségnyújtás
16. §
(1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében
a) gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját erejükből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak;
b) gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az
ellátási formát igénylik;
c) közreműködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetőleg azok elhárításához segítséget nyújt.
(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező
köteles egészségi állapotát háziorvosával igazoltatni.
(3) A házi segítségnyújtás és a családsegítés térítési díjmentesen vehető igénybe.
Családsegítés
17. §
(1) Az Önkormányzat a családsegítés keretében kapcsolatot tart a veszélyeztetettséget és a
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszerbe tartozó szolgáltatókkal, intézményekkel,
koordinálja tevékenységüket.
(2) A családsegítő szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed.

Szociális szolgáltatások igénybevételére vonatkozó közös rendelkezések
18. §
(1) A BESZI intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles az intézmény feladatkörébe
tartozó ellátást (étkeztetés, házi segítségnyújtás) nyújtani azoknak a személyeknek,
akiknek az azonnali ellátás hiánya életüket, egészségüket súlyosan veszélyeztetné.
(2) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás iránti kérelem a BESZI intézményvezetőjénél
terjeszthető elő, akivel megállapodás kell kötni az ellátás feltételeiről.
(3) Az intézményvezető az intézmény tevékenységéről évente a Képviselő-testületet
tájékoztatni köteles.
(4) Az intézményvezető intézkedik az alapszolgáltatás megszüntetéséről, ha a személyes
gondoskodásban részesülő személy
a) az ellátás megszüntetését kéri, vagy
b) elhalálozik.
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Záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet 2013. május 01. napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 13/2009. (X. 20.) Ör., a módosításáról szóló 8/2010. (VI. 16.) Ör.,
3/2011.(IV. 05.) Ör., a 7/2011. (X. 10.) Ör., az 1/2012. (II. 06.) Ör., 14/2012. (XII. 11.)
Ör.
(2) Ez a rendelet az Európai Unió általános jogelveivel összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. április 30. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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1. számú melléklet
a 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
Átmeneti segély megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmező közeli hozzátartozóinak száma: ............ fő
Név/születési név
Hozzátartozói
Születési hely, idő
minősége
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anyja neve

3. A kérelem indoklása:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII.
törvény 3. § szerint felhasználhatják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek — nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).
Dátum: ____________________________
___________________________
a kérelmező aláírása
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Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai
Kérelmező a)
jövedelme

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

Összesen

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6. Egyéb jövedelem
13. A család havi nettó
jövedelme összesen [(1-6]
A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat az adóhatóság útján ellenőrizheti.
Dátum: ___________________________

__________________________
a támogatást kérő aláírása
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2. számú melléklet
a 7 /2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
Temetési segély megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők adatai:
Név/születési név
Hozzátartozói
Születési hely,
Anyja neve Jövedelme
minősége
idő
(Ft)
1 Kérelmező
2
3
4
5
3. Az elhunyt személy adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Állampolgársága:
Hozzátartozó minősége: a kérelmező az elhunyt személynek: házastársa — élettársa —
gyermeke — szülője — egyéb: _____________________________
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Temetkezési számlák összege: ____________________ Ft (a másolatok csatolandók)
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII.
törvény 3. §-a szerint felhasználhatják, illetve szükség esetén továbbítsák.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek — nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).
Dátum: ______________________
______________________
kérelmező aláírása

Dr. Békési László háziorvos az ülésre megérkezett.
6. Előterjesztés Ártánd Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői
szolgálat – a központi ügyelet tapasztalatairól
Benkő Sándor polgármester: A központi ügyelet tevékenységéről szóló tájékoztatást írásban
megkapták. Biharkeresztesen működik az orvosi ügyelet, a hozzájárulás havi rendszeres,
közel 100 E Ft kiadást jelent az önkormányzat számára. A védőnői szolgálat beszámolóját
megbeszélték. Kéri Dr. Békési László háziorvost, tájékoztatóját mondja el.
Dr. Békési László háziorvos: Köszönti az ülés résztvevőit, köszöni a meghívást. Lényeges
változás nem történt a legutóbbi beszámoló óta. Az ártándi rendelőben rendelés hetente
egyszer, kedden 13 órától van. Kevesebb a rendelésen megjelentek száma, köszönhető ez a
gyógyszerek három hónapra történő felírás lehetőségének. Nagy előrelépés. Az
influenzajárvány terhelése elmaradt, nagyszámban kérték a védőoltást. A gyógyszerkiváltási
lehetőség a gyógyszertárban van, ezért a biharkeresztesi rendelőt veszik igénybe a település
közelsége és a gyógyszerkiváltása miatt. Egy időben történik tanácsadás a rendelési idővel.
Egészségügyi helyzettel kapcsolatosan tapasztalata, ami részéről felmerült, az információ
áradat igen nagy. Az internet igénybevétele a betegek részéről néha kétes dolgokat ébreszt.
Belegabalyodnak az információkba, ezeknek a helyretétele plusz feladatot jelent. Jó az
információszerzés, az aktivitás, a kíváncsiság, de ez nem viszi előbbre a problémák
megoldását. A másik probléma, a reklámok a vénynélküli gyógyszerek beszerzésének
vonatkozásában jelentkezik. Más néven a hatóanyag ugyan az, és ez nem kívánatos hatást
eredményez. Dupla, vagy másfélszeres dózisban szedik ugyanazt a hatóanyagot. Sokszor nem
kívánatos jelenség idősebb áttelepült emberek esetében is. Figyelmet érdemel ez a vonal. A
rendelésen kívüli ügyeleti ellátás változatlanul a mentőszolgálat kezében van. A folyamatosan
kezelés alatt álló betegeknek, ha szólnak, bármikor igyekszik segíteni. Az ügyeleti időszakban
is jelentős csökkenés van. Nagyon örül, és nagy előrelépésnek tartja a szeméttelep
felszámolását, és a szennyvízkezelés megoldását. Terhet jelent a lakosság számára, de a jövő
szempontjából a fogyasztó társadalomban a környezeti teher ilyen irányú csökkentése
mindenféleképpen kívánatos.
Benkő Sándor polgármester: A Képviselő-testület nevében köszöni a tájékoztatást. Kéri a
képviselőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert képviselő: Van-e olyan jellegű elvárás az önkormányzat felé, ami Doktor Úr
munkáját segítené? Gondol itt a korábban beszélt ultrahangról.
Dr. Békési László háziorvos: Jelen pillanatban, ha egy hasi ultrahangot kér, bő két hónap az
előjegyzés. Berettyóújfaluban kellene lépni, a technika, a tárgyi feltétel biztosítva van, a
kórházak versengenek. A gyógyszergyáraknak is vannak bizonyos érdekeik. A vizsgálatok
lehetősége egyre jobban beszűkül ezen a vidéken. A képalkotó háttér akadozik. A
laborvizsgálatoknál is jönnek a megszorítások. Bizonyára van pazarlás is, a másik oldalon a
lakosság részéről van egy igény. Ha visszagondol évtizedekre, van előrelépés, de nagy volt a
lemaradás. Nincs ultrahangos orvos, a határok nyitottak, nincs szakorvos. A betegek mindig
megkeresik a vizsgálatokhoz való hozzáférést, ami bizonyára plusz teher, de az egészségükért
mindent megtesznek.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint össze tudná adni a pénzt a régió az ultrahangra.

Kiss István képviselő: Bizonyára a lakosság is támogatná.
Dr. Békési László háziorvos: Ha a személyi feltétel meglesz, indíthatják, volt már példa az
összefogásra, itt említi meg a Biharkeresztesen lakossági kezdeményezésre fúratott kutat.
Varga Gézáné képviselő: Többen észrevételezték, hogy a felújítás óta a rendelőből
kihallatszik a beszéd a váróba, nagyon vékony az ajtó. Valami megoldást kellene találni a
problémára.
Benkő Sándor polgármester: Az ajtót bepárnáztatják. Elszomorító számára, hogy a
berettyóújfalui körzeti kórházban több szakterületet megszüntettek. Sajnos az elfekvő részt
támogatja az állam. Minden beteg a saját betegségét érzi, és igyekszik megkeresni minden
lehetőséget arra, hogy minél előbb ellátásban részesüljön. Az ultrahanggal kapcsolatos
felvetéseket maximálisan támogatja. Meglepő számára a laborban történő megszigorítás.
Mostoha körülmények között van az egészségügy. A magyar ember ellátása hátrányt szenved,
egyre jobban érzékelhető lesz. Fontos lenne a megelőzés. Mindig bízott a berettyóújfalui
kórházban, a háziorvosokban. Köszöni Doktor Úr áldozatos munkáját.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő alábbi
határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete Ártánd egészségügyi helyzetéről, a
háziorvosi, ellátásról, a védőnői szolgálat, és a központi ügyelet tapasztalatairól szóló
tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
23/2013. (IV. 29.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd egészségügyi helyzetéről, a
háziorvosi, ellátásról, a védőnői szolgálat, és a központi ügyelet tapasztalatairól szóló
tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. április 29.
7. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a IV. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
Benkő Sándor polgármester: Az egyesület ebben az évben is megrendezi a motoros találkozót.
Az ún. kisbánya területén különböző munkálatokat végeznek. Itt kívánja elmondani, hogy az
elektromos hálózatot felújítják. Más számos területen is lesz munkavégzés. Egyeztettek,
elavult a vízhálózat is. A vízügy átszervezésének kapcsán át kell tekinteni a községben a
közkutakat. Az elmúlt évben az önkormányzat támogatta a rendezvényt. El kell mondani,
hogy óriási forgalom van a bányában, sokan járnak ki. Az önkormányzat kezelésben van a
terület.

Varga Róbert képviselő: Az egyesület tagjai bizonyítottak az elmúlt években, egyetért a
támogatásukkal.
Benkő Sándor polgármester: Százezer forint támogatást javasol. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2013. május 31. és június 1. napján megrendezésre kerülő,
IV. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezésére 100 000 Ft, azaz: százezer
forint támogatásban részesíti, 2013. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. május 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
24/2013. (IV. 29.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2013. május 31. és június 1. napján megrendezésre
kerülő, IV. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezésére 100 000 Ft,
azaz: százezer forint támogatásban részesíti, 2013. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. május 30.
• Felvetések, tájékoztatások
Kiss István képviselő: A temetőkapu zárásával, nyitásával kapcsolatosan a lakosság kérdése,
hogyan érhető el a kulcs azok számára, akik autóval szeretnének bemenni. Kifogásolták még,
hogy a víz nagyon soká lett kinyitva.
Benkő Sándor polgármester: Két és fél héttel ezelőtt még talaj menti fagy volt, azóta
felszerelték, működik a kút. A füvet lenyírják. A mozgáskorlátozottaknak biztosították, hogy
autóval be tudjanak menni a temetőbe, kulcsot adtak a hozzátartozóknak. Most új lakat került
felszerelésre. Nincs akadálya, hogy napközben nyitva tartsák a kaput. Azért szükséges zárni,
és odafigyelni a nyitva tartásra, mert különböző vállalkozók többféle munkálatokat végeznek.
Ezzel kapcsolatosan körlevelet adott ki a látókörbe tartozó sírköveseknek, hogy a
munkavégzést kötelesek bejelenti az önkormányzathoz.
Varga Róbert képviselő: A szeméttelep rekultiváció mikor fejeződik be?
Benkő Sándor polgármester: A berettyóújfalui központi szeméttelep nem győzi fogadni a
kirostált szemetet. Kérte a térségmenedzsert, hogy tegyen meg minden annak érdekében, hogy
minél hamarabb befejeződjön.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

