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Beszámoló
- A Képviselő-testülethez –
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
intézkedésekről, eseményekről
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:


173/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával elfogadta lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló
beszámolót.



174/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával döntött a Dombrád Város Önkormányzata
és a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és Intézményműködtető, Közösségi
Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti feladat
ellátási- és továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás elfogadásáról.



175/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával döntött a Dombrád Város Önkormányzata
által fenntartott Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv
megszüntetéséről, valamint megszüntető okiratának elfogadásáról.



176/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával elfogadta Dombrád Város Önkormányzata
2016. évi belső ellenőrzési tervét.



177/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával módosította a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját.



178/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával döntött Dombrád Város Önkormányzata
részére ingyenesen felajánlott, Dombrád zártkert 3675, 3676, 3678, 3679 hrsz. ingatlanok
tulajdonhányadának elfogadásáról.



179/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával módosította a Dombrád köztemető
bővítése kapcsán ingatlan vásárlás, a megvásárolt Zártkerti ingatlanok terület
összevonásáról és művelési ág változásáról szóló 74/2015.(IV.30.) önkormányzati
határozatot.



180/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával felülvizsgálta a Dombrádi Szociális
Társulás Társulási Megállapodását.



181/2015.(XI.26.) önkormányzati határozatával döntött Dombrád város településrendezési
eszközeinek módosításáról.



182/2015.(XI.30.)

önkormányzati

határozatával

döntött

a

Szabolcsveresmarti

Görögkatolikus Egyházközség Szent Jobb Házi Segítségnyújtó Szolgálatával kötendő
bérleti szerződésről szóló 160/2015. (X.29.) önkormányzati határozat módosításáról.


183/2015.(XI.30.) önkormányzati határozatával döntött a Dombrád Sportegyesület
támogatásáról.



184/2015.(XI.30.) önkormányzati határozatával döntött jutalom megállapításáról.



19/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletével módosította a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 10/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletet.



20/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletével módosította a közterületek használatáról és a
piactartás rendjéről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A legutóbbi beszámolóm óta történt fontosabb eseményekről az alábbi tájékoztatót adom:


2015. december 04-én, pénteken délelőtt a kisvárdai járási települések polgármestereinek
találkozójára került sor Kisvárdán, mely eseményen részt vettem. Dr. Seszták
Miklós Nemzeti Fejlesztési miniszter a TAO-s pályázatokról adott tájékoztatást és
válaszolt a polgármesterek által feltett kérdésekre.



2015. december 7-én Kisvárdán megrendezésre került a Kisvárdai Kistérségi Fórum,
melynek aktualitását a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési
pályázati kiírásának megjelenése adta. A rendezvényen Farkas Béla ügyintéző képviselte
önkormányzatunkat. Leleszi Tibor polgármester köszöntőjét követően Kiss András
operatív igazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei CIC-Nemzeti Együttműködési Alap
aktuális pályázati kiírásairól tartott tájékoztatót, majd Janzso Ádám, a NEA Új Nemzedék
Kollégiumának alelnöke ismertette, hogy hogyan néz ki egy sikeres pályázat a bírálók
szemszögével.



2015. december 9-én Nyíregyházán tartotta ülését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mely összejövetelen részt vettem.
Az ülés napirendi pontjai a következők voltak:
1.

Tájékoztató

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Szilárdhulladék-gazdálkodási

Társulás által megvalósítandó – 22 db lerakóval kiegészített – Rekultivációs
projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) jelenlegi helyzetéről
2.

Tájékoztató

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Szilárdhulladék-gazdálkodási

Társulás 2015. évi költségvetés teljesülésének I-III. negyedéves beszámolójáról
3. Tájékoztató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2015. I.-III. negyedéves működéséről
4. Tájékoztató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi
működésében várható változásokról
Tájékoztató

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Szilárdhulladék-gazdálkodási

Társulás által megvalósítandó – 22 db lerakóval kiegészített – Rekultivációs
projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) jelenlegi helyzetéről
108 db bezárt hulladéklerakó rekultivációját tartalmazó projektje bruttó 6.771.086.006 Ft
összköltséggel 100 %-os támogatással 2014. augusztus 31-ig megvalósult. A Társulás és az érintett
önkormányzatok között Átadás-átvételi megállapodás aláírásával térítés nélkül átadásra került a
Projekt keretében létrejött vagyon, azaz a beruházási érték. Műszaki, szakmai tartalomnöveléssel 22
db további hulladéklerakó rekultivációjával bővült a projekt.
Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás 2015. évi költségvetés teljesülésének I-III. negyedéves beszámolójáról
A Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati kötelező feladat-ellátási körükbe tartozik a
településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelése, a
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása. Az önkormányzatok e kötelezettségük
teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszer megvalósítására és üzemeltetésére hozták létre a Társulást.

2015. évi bevételek alakulása
A Társulás gazdálkodására jellemző, hogy állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív
támogatásban nem részesül.
Saját bevételek
Az intézményi működési bevételek között a Társulás bankszámláján lévő pénzeszközök után
várható kamatbevétel került tervezésre 120 eFt értékben. A Társulás az előző évhez képest jóval
alacsonyabb szinten számolt a kamatbevétellel. Az ERSTE Bank által 2015.02.10-én
kezdeményezett ÉAK kötvény visszaváltás eredményeképpen elvonásra került a Társulás
bankszámláin lévő teljes pénzállomány. A kamatbevétel a harmadik negyedév végére 293 eFt
összegben teljesült.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt – I. ütem befejezése és pénzügyi
lezárása 2011. december 31-én történt meg. A beruházás keretében megvalósított kisvárdai,
nagyecsedi és nyíregyházi hulladéklerakók, a nyíregyházi válogatócsarnok, valamint a teljes
eszközállomány aktiválásra került és a Társulás 100%-os tulajdonában álló társaság, az ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. átvette üzemeltetésre. A Társulás, mint tulajdonos és
az üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékkezelő
eszközrendszer bérbeadásából 2015. évben 600.000 eFt + 162.000 eFt ÁFA bérleti díj bevétellel
számol.
A tervezett bérleti díj ÁFA-ját, 162.000 eFt-ot az intézményi működési bevételek között mutatják
ki. Ez az összeg a NAV felé befizetendő ÁFA-ként jelenik meg, ezért a költségvetési tervben a
működési bevételek, illetve a működési kiadások között szerepeltetik. A kiszámlázott bérleti díj
ÁFA-ja a III. negyedév végéig 121.500 eFt összegben átutalásra került.
A Közszolgáltató által fizetendő éves bérleti díj összege minden tárgyévben a Társulás elfogadott
költségvetésében kerül meghatározásra úgy, hogy annak megfelelő pénzügyi fedezetet kellene
nyújtania a Kohéziós Alapból megvalósult vagyontárgyak fenntartására, felújítására és
újrapótlására, a jelenleg üzemelő lerakók jövőbeni rekultivációs költségeire, valamint a saját forrás
biztosításához igénybe vett banki hitel tőketörlesztésére és kamatainak megfizetésére.
A nettó bérleti díjat, 600.000 eFt-ot pedig a sajátos felhalmozási bevételek között tervezte a
Társulás.

A III. negyedév végéig a bérleti díjból az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
21.346 eFt-ot kompenzálással egyenlített ki, mely szerint a fizetendő nettó bérleti díjba
beszámításra került a Társulást terhelő három negyedéves kölcsön törlesztő részlet és annak
kamatai, valamint a 2015. évre megfizetett kezességvállalási díj. Továbbá átutalásra került 13.000
eFt a 2012. évi bérleti díj hátralékból, így összesen 34.346 eFt bérleti díjbevétel teljesült. Az ÉAK
Nonprofit Kft. likviditási problémái miatt további utalásokra nem került sor, a jelenleg fennálló
kiegyenlítetlen bérleti díj tartozás összege 1.291.593 eFt.
A Társulás sajátos felhalmozási bevételek között tervezte még a Szilárdhulladék Projekt II. ütem
beruházáshoz kapcsolódóan a 2015. évi kifizetések alapján visszaigényelhető ÁFA-t, 100.000 eFt
összegben. A tárgyévben szeptember végéig 248.224 eFt ÁFA visszaigénylésre és kiutalásra került
sor.
Támogatásértékű bevételek
A Társulási Megállapodás a tag Önkormányzatok lakosságszámához kötötten 2007. évtől
kezdődően évenkénti tagdíjat állapított meg, melynek összege a Társulási Tanács 20/2009. (XI. 18.)
számú határozata alapján 30 Ft/fő/lakos. A Tárulás a költségvetési törvényben meghatározott
lakosságszám figyelembe vételével kiszámítva, 2015. évre 17.467 eFt tagdíj bevételt tervezett.
Tervezésre került továbbá a 2006. évi egyszeri hozzájárulás hátraléka 172 eFt összegben, valamint a
2007-2014. évi tagdíj hátralék 5.179 eFt összegben.
A támogatásértékű működési bevételként tervezett, összesen 22.818 eFt tagdíjból és
tagdíjhátralékokból

a

2015.

III.

negyedév

végéig

16.140 eFt-ot fizettek meg az Önkormányzatok, így a teljesülés 70 %.
Tájékoztató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2015. I.-III. negyedéves működéséről
A Társaság jelenlegi dolgozói létszáma 158 fő.
2014-től kb. 180.000 háztartás és 585.000 lakos ellátójaként – a fővároson kívül – a Társaság lett az
országban a legnagyobb hulladék-közszolgáltató cég.

Banki törlesztés
Eddig mindösszesen 8.002.247 CHF-et fizetett meg a Banknak rendszeres törlesztő részletként,
illetve előtörlesztésként. A jelenleg fennálló tartozás mértéke: 5.304.471 CHF tőke + 1.010.376
CHF kamat = 6.314.847 CHF (kb. 1.831.305.630 HUF).
Lerakási járulék
A hulladéktörvény alapján a Társaság a lerakásra kerülő hulladék után tonnánként 6.000,- Ft
lerakási járulékot köteles megfizetni az államnak 2015. évben is. A 2014. évi lerakási járulékot a
működési költségekre biztosított állami támogatás igénybevétele mellett sikerült maradéktalanul
megfizetni. A 2015. év első két negyedévére eső járulékot a Társaság megfizette, illetve a 3.
negyedév megfizetésére halasztást kért. A 2015. évi várható teljes lerakási járulékfizetési
kötelezettség kb. 720 millió Ft lesz.
Mérleg és eredménykimutatás
A fenti folyamatok hatására a Társaság 2015. évi I-III. negyedéves eredménye -487.135 eFt
(veszteség). A Társaság a Földművelésügyi Minisztérium 2015.11.01-én megjelent egyedi
támogatási felhívására beadta igénylését, melyben az igényelt támogatás az I-III. negyedéves üzemi
eredmény alapján nettó 467.432 eFt volt. Az igénylés jelenleg elbírálás alatt áll, eddig hiánypótlást
nem kaptak.
Tájékoztató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi működésében
várható változásokról
Állami szerepvállalás a közszolgáltatás szervezésében
A hulladékgazdálkodás országos rendszere jelenleg erőteljes átalakítás alatt áll, melynek
végeredményeként – várhatóan – létrejön egy nemzeti hulladékgazdálkodási koordináló szervezet,
mely a jelenlegi hulladék közszolgáltatók adminisztratív feladatait átveszi, s a közszolgáltatókat
alvállalkozóként foglalkoztatja majd, a költségeket maradéktalanul fedező közvetlen alvállalkozói
díj megfizetésével.

A Parlament honlapján elérhető tervezet szövege szerint:
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam:


a hulladékgazdálkodás országos céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében
kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,



kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés
körében rábízott vagyont;



beszedi a szolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a miniszter által meghatározott
szolgáltatási díjat,



kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőséget.

A hulladékról szóló törvény módosítása várhatón 2015. december 15-ig megtörténik, a módosítás
2016. január 01-jével hatályba is lép. Ugyanakkor hiányoznak még azok a végrehajtási rendeletek,
melyek a részletszabályokat tartalmazzák.
A tervezet értelmében az országban alkalmazott differenciált lakossági közszolgáltatási díjak
közvetlenül a koordináló szervezethez futnak majd be, aki az így keletkező bevételből – a
szolgáltatás egységes műszaki tartalmának meghatározása mellett – a jelenlegi közszolgáltatókat
alvállalkozóként alkalmazza és az elismert költségeket fizeti meg a megrendelt feladat elvégzéséért.
Változások a hulladékgazdálkodásban
A Társaság által beszerzett 240 l-es szelektív edények 2015 év végéig az Önkormányzatok
közreműködésével kiosztásra kerülnek a lakosság részére. Ennek megfelelően 2016 évtől a
szelektív hulladék gyűjtése kizárólag ezen edényekből történik majd. Előzetes várakozásink szerint
az edény használata a begyűjtésre kerülő szelektív hulladék mennyiségének növekedését
eredményezi majd.
Kedvező változás a lakosság számára, hogy 2016.01.01-től valamennyi településen lehetőség nyílik
majd a 60 és 80 l edények használatára, melyek ürítési díja a jelenleg alkalmazott díjak egyszerű
arányosításával kerül meghatározásra.
Ugyanakkor ezen lehetőség csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén áll fenn:


a csökkentett díj kizárólag azt illeti meg, aki valóban az adott űrméretű szabványos edényt
használja. Ilyen edényt a Társaság kizárólag térítés ellenében, piaci áron tud biztosítani.



a 60 l-es edény használatának lehetőségét jogszabály önkormányzati igazolás kiadásához
köti. A Társaság kizárólag ezen igazolás és saját tulajdonú 60 l-es edény használata esetén
tudja a csökkentett díjat alkalmazni.

A Társaság 2016 januárjától mindhárom hulladéklerakón megkezdi a lerakásra kerülő vegyes
hulladék mechanikai-biológiai kezelését. Ez a lakosság számára érezhető változást nem jelent,
azonban jelentősen hozzájárul a fizetendő lerakási járulék mértékének csökkentéséhez.
A 2015. évi őszén elvégzett mezőgazdasági munkálatokról az alábbiak szerint számolok be:


Őszi triticale vetés Néltóla 0.9Ha



Csíkos napraforgó betakarítás /Legelő/ 4,0Ha



Olajnapraforgó betakarítás /Galambos/ 1.1ha



Őszi búza vetés Galambos jobb oldal 0.7Ha



Őszi búza vetés Galambos bal oldal 1.1Ha



Fokhagyma ültetés Paptava 3.1Ha



Fokhagyma ültetés Som-féle telek 0.5Ha



Fokhagyma ültetés 1.0Ha legelő



Legelő feltörés/tárcsázás/ 14.3Ha



Legelő feltörés/őszi mélyszántás/9.5Ha



Akáccsemete ültetés Vay Ádám út/Vásártér/ 1.0ha



Akáccsemete ültetés /Zánna/ 1.0Ha



Orvosi rendelő kert cserjézés, előkészítés karácsonyfa csemete ültetésére
Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezet

szerint elfogadni szíveskedjen.

Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
…../…..(… …)
önkormányzati határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
intézkedésekről, eseményekről
A Képviselő-testület
1.

A 173/2015.(XI.26.), 174/2015.(XI.26.), 175/2015.(XI.26.), 176/2015.(XI.26.), 177/2015.
(XI.26.), 178/2015.(XI.26.), 179/2015.(XI.26.), 180/2015.(XI.26.), 181/2015.(XI.26.),
182/2015.(XI.30.), 183/2015.(XI.30.), 184/2015.(XI.30.) önkormányzati határozatokról, és
a 19/2015.(XI.27.), 20/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletekről szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadja.

2.

A két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma: ………….../2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11)
önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. november 26-i nyilvános ülésén fogadta el a Dombrád Város
Önkormányzata által fenntartott Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv
megszüntetésére, valamint megszüntető okiratának elfogadásáról szóló 175/2015.(XI.26)
önkormányzati határozatát.
Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetése miatt a Művelődési Ház által ellátott
kormányzati funkciókat 2016. január 1-től a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11) (a továbbiakban: SZMSZ) önkormányzati rendeletének is
tartalmaznia kell, mivel ezen feladatokra kapott központi költségvetési támogatásokkal az
önkormányzat csak abban az esetben tud elszámolni, ha az intézmény által korábban ellátott
feladatoknak megfelelő kormányzati funkciók szerepelnek az SZMSZ-ben is.
A fentiek miatt szükségessé vált az SZMSZ 5. – az Önkormányzat alaptevékenységeit
tartalmazó – mellékletének módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. december 3.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

1. melléklet a „Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 16/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú
előterjesztéshez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I.

társadalmi hatásai: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.

II.

gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítását indokolja, hogy az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetése
miatt a Művelődési Ház által ellátott kormányzati funkciókat az SZMSZ-nek is tartalmaznia kell,
mivel ezen feladatokra kapott központi költségvetési támogatásokkal az Önkormányzat csak abban
az esetben tud elszámolni, ha az intézmény által korábban ellátott feladatoknak megfelelő
kormányzati funkciók szerepelnek az önkormányzat SZMSZ-ben is.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításának elmaradása jogszabálysértő rendelkezések fennmaradását eredményezi.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek
biztosítottak.
Dombrád, 2015. december 3.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

2. melléklet a „ Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 16/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú
előterjesztéshez
INDOKLÁS
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Általános indoklás
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítását indokolja, hogy az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetése
miatt a Művelődési Ház által ellátott kormányzati funkciókat az SZMSZ-nek is tartalmaznia kell,
mivel ezen feladatokra kapott központi költségvetési támogatásokkal az Önkormányzat csak abban
az esetben tud elszámolni, ha az intézmény által korábban ellátott feladatoknak megfelelő
kormányzati funkciók szerepelnek az önkormányzat SZMSZ-ben is.
Dombrád, 2015. december 3.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

§ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(XI.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépést követő
második napon.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:.............................................
Kelt: Dombrád, .......................................................

Nagy János
jegyző

1. melléklet az …/……. .(…….) önkormányzati rendelethez
Dombrád Város Önkormányzat alaptevékenységei
011130
011220
013210
013320
013350
013360
016080
022010
041231
041232
041233
041234
041237
042130
042220
045120
045160
045220
047120
047320
047410
051030
052020
052080
061020
063020
064010
066010
066020
072111
072312
074031
074032
076061
076062
081041
081061
081071
082042
082043
082044
082063
082091

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző
részére)
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Erdőgazdálkodás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
Piac üzemeltetése
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Lakóépület építése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Környezet-egészségügyi feladatok
Település-egészségügyi feladatok
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092
082093
082094
084070
086030
086090
092150
095020
096015
104042
106020
107054

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekjóléti szolgáltatások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Családsegítés

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma: ………….../2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Tisztelt Képviselő-testület!
Dombrád Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcíme szerinti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra meghirdetett pályázatán.
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról szóló 1503/2015. (VII.23.) Korm. határozat alapján létrehozott címen a
Kormányzat 3 milliárd forintot biztosít e célra. A sikeres pályázat eredményeképpen
Önkormányzatunk 8.214.995 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesül, mely
támogatást 761 erdei köbméter lágylombos tűzifa vásárlására használhatunk fel.
A Képviselő-testület 151/2015. (IX.24.) sz. önkormányzati határozatában vállalta a megítélt
támogatás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM. Rendeletben meghatározott feltételek
szerinti felhasználását, amely a következők szerint szól:
„2. § (1) A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a) a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő - rendeletben szabályozza akként, hogy
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen,
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,
valamint b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.”

Tekintettel a megítélt támogatás mértékére a jogosultak körét úgy javaslom megállapítani, hogy
az Önkormányzat a támogatást kizárólag a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások
szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) alapján lakhatáshoz
kapcsolódó támogatásban részesülő személyek részére állapítsa meg.
A fentiek alapján javaslom a R. lakhatáshoz kapcsolódó támogatást szabályozó rendelkezéseinek
szociális célú tüzelőanyag támogatással való kiegészítését.
A R. 4. § (4) bekezdése szerint a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra való jogosultság a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától a tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra. A
fentiekkel összefüggésben javaslom, hogy a Képviselő-testület úgy módosítsa a jogosultság
időtartamát, hogy az a tárgyévet követő év január 31. napjáig tartson, ezzel elérve azt, hogy a
jelenleg lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesülő személyek biztosan részesüljenek a
szociális célú tüzelőanyag-támogatásban.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése
szerint a R. mellékletében szabályozott intézményi térítési díjakat minden évben a tárgyév április 1jéig felülvizsgálni szükséges. Jelenleg megállapított intézményi térítési díjak módosítását semmi
nem indokolja, ezért javaslom a térítési díjak változatlan formában való megállapítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet- illetve
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. december 3.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

1. melléklet „A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” tárgyú előterjesztéshez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.
II.

gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetben szabályozott módosításhoz szükséges forrásokat a Magyar
Államtól a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.
melléklet IX. helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében kapott 8.214.995. Ft vissza
nem térítendő költségvetési támogatás fedezi.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
A Képviselő-testület 151/2015. (IX.24.) sz. önkormányzati határozatában vállalta a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához megítélt támogatás a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM.
rendeletben meghatározott feltételek szerinti felhasználását.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet módosításának
elmaradása jogszabálysértést eredményez.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek
biztosítottak.
Dombrád, 2015. december 3.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

2. melléklet „A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” tárgyú előterjesztéshez
INDOKLÁS
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Általános indoklás
A Képviselő-testület 151/2015. (IX.24.) sz. önkormányzati határozatában vállalta a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához megítélt támogatás a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM.
rendeletben meghatározott feltételek szerinti felhasználását.
Dombrád, 2015. december 3.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)-(2) bekezdés szerint lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesülő személy 2016.
január 31-ig szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesül 2 erdei m 3 lágylombos tűzifa
formájában.”
2. § Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig kerül megállapításra.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy a módosított
rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A rendelet a kihirdetést
követő második nap hatályát veszti.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:.............................................
Kelt: Dombrád, .......................................................

Nagy János
jegyző

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. .(… …) önkormányzati határozata
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
1.

megtárgyalta a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

2.

jelen előterjesztés szerint az intézményi térítési díjakat nem módosítja, 2016. évre
vonatkozóan változatlan formában hagyja jóvá.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: folyamatos

Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

_ ___ __ ____ __ ____ _ ____ __ __ __ __
4492 Dombrád, Rákóczi u. 36.
Tel: (45) 465-001
Száma: …………/2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 10/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2)
bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a köztemető fenntartása, valamint
gondoskodni köteles az elhunytak temetőben való elhelyezéséről.
Ennek szabályozására a Képviselő-testület 2014. májusában megalkotta A temető rendjéről
és a temetkezésről szóló 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: rendelet),
melynek módosítása vált szükségessé.
Jelen módosítás a rendelet 1. számú mellékletét érintené, pontosabban a temetkezésre
fizetendő térítési díjak összegei módosulnának.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §. (4) bekezdése
értelmében: „Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre
megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.”
Az (5) bekezdés pedig a következőről rendelkezik: „A települési önkormányzat képviselőtestülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes
érdek-képviseleti szerveinek véleményét.”
Ennek eleget téve megküldésre került a rendelet tervezet az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetnek véleményezés céljából, mely várhatóan a
testületi ülés időpontjáig megérkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Nagy János
jegyző

1. melléklet „A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 10/2014.(V.30.) önkormányzati
rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)
A rendelet-tervezet címe:
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő – testületének …/…… . (… ...)
önkormányzati rendelete A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 10/2014.(V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
I. Végrehajtás feltételei
Az előterjesztésben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, feltételek
rendelkezésre állnak.
II. Várható társadalmi hatások
A rendelet módosítással a koporsós temetési díjak a környező települések által megállapított
díjakhoz közelítenek, valamint az urnasírhely megváltási díja a lakossági igényeknek megfelelően
csökken.
III. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A temetőben a koporsós és a sírbolt temetési helyek megváltási díjainak növekedése, valamint az
urnasírhelyek megváltási díjának jelentős csökkentése következtében elhanyagolható mértékű
költségvetési bevétel-csökkenés várható.
IV. Várható környezeti hatások
A rendelet módosításnak várható környezeti hatása nincs.
V. Várható egészségi következmények
A rendelet módosításnak közvetlen egészségügyi következménye nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosítása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak, a rendelet módosítása, és annak alkalmazása nem igényel többletforrást.
Dombrád, 2015. december 10.
Nagy János
jegyző

2. melléklet „A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 10/2014.(V.30.) önkormányzati
rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez
INDOKLÁS
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Általános indoklás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2011. január 1-jén lépett
hatályba és 18. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:
„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben
bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt
szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az
európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési
kötelezettségről.”
Részletes indoklás
1. számú melléklet, I. 6. Temetkezésre fizetendő térítési díjak elnevezésű kategóriához:
A rendelet módosítás következtében a temetőben a koporsós temetési díjak a környező
települések által megállapított díjakhoz közelítenek, valamint az urnasírhely megváltási díja a
lakossági igényeknek megfelelően fog csökkenni.
Természetesen a számadatok módosulása érinti a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj összegét is, mely a 1999. évi XLIII.
törvény 40. §. (4) bekezdése értelmében mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított
megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.
Dombrád, 2015. december 10.
Nagy János
jegyző

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... .(... ...) önkormányzati rendelete
A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40.§ és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2.
pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének a kikérésével - a következőket rendeli el:
A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet
(továbbiakaban R.) 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
1. §
1. melléklet a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelethez
I. A temetőben lévő sírhelyek méretei (méterben):
1. Koporsós temetés:
külső (m)

belső (m)

1.1. egyes sírhely:

2,50 x1,40x 2,00

2,00x0,90x2,00

1.2. kettős sírhely:

2,50x2,40x 2,00

2,00x1,90x2,00

2. Sírbolt:
2.1. egy befogadott koporsó estén:

1,90x0,90x2,00

2.2. kettő befogadott koporsó esetén:

1,90x1,80x2,00

3. Gyermek sírhely:

2,00x1,10x1,60

4. Egy személyes urnafülke
(kolumbárium):

1,50,x0,60x1,60

0,30x0,30x0,50

5. Urnasírhely:
5.1. egy személyes urnasírhely:

0,45x030x0,35

5.2. két személyes urnasírhely:

0,65x0,40x0,35

5.3. négy személyes urnasírhely:

0,85x0,65x0,35

6. Temetkezésre fizetendő térítési díjak:
6.1. Koporsós temetési helyek megváltási és újraváltási díja 25 évre:
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

6.1.1. Egyes sírhely:

5.906 Ft

7.500 Ft

6.1.2. Kettős sírhely:

11.811 Ft

15.000 Ft

6.1.3. Gyermek sírhely (10éves korig):

4.000 Ft

5.080 Ft

6.2. Sírbolt temetési helyek megváltási díja 60 évre:
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

6.2.1. egy befogadott koporsó esetén:

21.260 Ft

27.000 Ft

6.2.2. kettő befogadott koporsó esetén:

27.559 Ft

35.000 Ft

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

6.3.1. egy befogadott koporsó esetén:

6.000 Ft

7.620 Ft

6.3.2. kettő befogadott koporsó esetén:

12.000 Ft

15.240 Ft

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

4.000 Ft

5.080 Ft

6.3. Sírbolt temetési helyek újraváltási díja 60 évre:

6.4. Urnafülke megváltási és újraváltási díja 10 évre:

6.5. Urnasírhely megváltási díja 25 évre:
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

6.5.1. egy személyes urnasírhely:

19.685 Ft

25.000 Ft

6.5.2. két személyes urnasírhely:

31.496 Ft

40.000 Ft

6.5.3. négy személyes urnasírhely:

39.370 Ft

50.000 Ft

6.6. Urnasírhely újraváltási díja 25 évre:
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

6.6.1. egy személyes urnasírhely:

6.000 Ft

7.620 Ft

6.6.2. két személyes urnasírhely:

8.000 Ft

10.160 Ft

16.000 Ft

20.320 Ft

6.6.3. négy személyes urnasírhely:

II. Egyéb díjtételek:

1. A temetőben a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási
díj:
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
760 Ft

965 Ft

2. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
ÁFA nélkül
10.201 Ft

ÁFÁ-val
12.955 Ft

ÁFA nélkül
4 000 Ft

ÁFÁ-val
5 080 Ft

3. A temetőbe való behajtási díj

2. §
Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba és 2016. január 2. napjával hatályát veszti.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: …………….
Kelt: Dombrád, 2015………..
Nagy János
jegyző

DOMBRÁD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:
/2015
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat saját bevételei közül a helyi adó bevételnek igen nagy jelentősége van. Ez a
bevétel azonban nem havonta, egyenletes ütemben realizálódik, hanem a törvényben előírt
határidőkben kerül az adózók által befizetésre.
A 2016-os évben a települési önkormányzatok továbbra is igényelhetnek rendkívüli támogatást
kivételes esetben, működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető
helyzet elhárítása érdekében. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva, a benyújtott pályázatok
elbírálása hosszadalmas, hiszen a benyújtás és az elnyert támogatási összeg bankszámlaszámunkra
történő utalása között több hónap is eltelik, így a folyamatos likviditás megőrzésére a rendkívüli
támogatás nem szolgálhat.
A fentiekre tekintettel, önkormányzatunk likviditásának megőrzése érdekében 2016-ban is
szükséges folyószámla-hitelkeretet igénybe venni.
Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása alapján a hitelszerződés megkötéséhez az alábbi
dokumentumok szükségesek:
- hitelkérelem
- információs adatlap
- más hitelezők felé fennálló kötelezettségvállalásokat tartalmazó adatlap
- Képviselő-testület határozata a hitel felvételére vonatkozóan
- 2015. utolsó havi PMINFÓ
- részletes vevő-szállító analitika
Az előző évektől eltérően az állami támogatás már nem szolgálhat a hitel fedezeteként. 2015.
január 1-től biztosítékként óvadék alapítására van szükség az önkormányzat fő fizetési, helyi adó,
gépjárműadó és Start Közmunka alszámláin lévő számlakövetelésre.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az
önkormányzatoknak a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérniük az adósságot keletkeztető
ügyletek megkötéséhez, néhány kivétellel. A törvény 10. §-ának (3) bekezdése értelmében nincs
szükség a Kormány hozzájárulására amennyiben naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető
ügylet megkötéséről van szó. A fentiek értelmében önkormányzatunknak a folyószámla-hitel
felvételére nem kell a Kormány előzetes hozzájárulását kérni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezettekre tekintettel szíveskedjen az
előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni.

Dombrád, 2015. december 6.
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő–testületének
…/……. .(… …) önkormányzati határozata

Folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a folyószámla-hitelkeret igénybevételéről szóló előterjesztést.
Dombrád Város Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az alábbiakban
meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el:
1.) Az igényelt hitelkeret összege: 20.000.000 Ft
2.) A hitelkeret igénybevételének időpontja: szerződéskötéstől - 2016. december 31.
3.) A hitelkeret visszafizetésének időpontja: 2016. december 31.
4.) A hitel fedezeteként a Képviselőtestület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel:
- óvadék alapítása az Önkormányzat fő fizetési, helyi adó, gépjárműadó és START Közmunka
alszámláin lévő számlakövetelésre
5.) A Képviselőtestület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel
futamideje alatt amennyiben az Önkormányzat Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján
esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet,
úgy annak biztosítása érdekében jelen szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig
a helyi adók és a gépjárműadó illetve Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Fizetési Számlájára átvezesse.
6.) A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelt hitel a Stabilitási törvény szerinti likvid
hitelnek minősül, így nem szükséges a hitel felvételéhez a Kormány hozzájárulása.
7.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel törlesztését és
a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.
8.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására
és az abban foglalt feltételek elfogadására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

DOMBRÁD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:
/2015
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
2015. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
árajánlatok elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter által meghirdet, a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014.
évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcímen, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázatban 761 erdei köbméter puhafa tüzelőanyag megvásárlására elnyert támogatás 8.214.995
Ft, A beszerzést 8.500 Ft/m3 + Áfa áron támogatják, mely összeg nem fordítható szállítási
költségre.
A tüzelőanyag beszerzése érdekében az alábbi három cégtől kértünk árajánlatot:
- Létai Trófea Kft. (4281 Létavértes, Vezér u. 5.) ajánlati ár:
- Puha tűzifa beszállítással 10.000 Ft/m3 + ÁFA
- Önerő: 1.449.705 Ft
- Zemplén Vad Kft. (3997 Füzérkomlós, Dr. Molnár u. 35.) ajánlati ár:
- Puha tűzifa beszállítással 9.600 Ft/m3 + ÁFA
- Önerő: 1.063.117 Ft
- Girdán – Fa Kft. (4281 Létavértes, Petőfi út 42.) ajánlati ár:
- Puha tűzifa beszállítással 9.000 Ft/m3 + ÁFA
- Önerő: 483.235 Ft
A cégek által megküldött árajánlatokat jelen előterjesztésem mellékleteként csatolom.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tűzifavásárlásról a döntést
meghozni szíveskedjenek.

Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …)
önkormányzati határozata
2015. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
árajánlatok elfogadására
A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta A belügyminiszter által meghirdet, a Magyarország 2015. évi központi
költségvetésről szóló 2014. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásból vásárolni kívánt puhafa beszerzéséről szóló előterjesztést.
2. A pályázatban 761 erdei köbméter puhafa tüzelőanyag megvásárlását
a) - Létai Trófea Kft. (4281 Létavértes, Vezér u. 5.) ajánlati ár:
- Puha tűzifa beszállítással 10.000 Ft/m3 + ÁFA
- Önerő: 1.449.705 Ft
b) - Zemplén Vad Kft. (3997 Füzérkomlós, Dr. Molnár u. 35.) ajánlati ár:
- Puha tűzifa beszállítással 9.600 Ft/m3 + ÁFA
- Önerő: 1.063.117 Ft
c) - Girdán – Fa Kft. (4281 Létavértes, Petőfi út 42.) ajánlati ár:
- Puha tűzifa beszállítással 9.000 Ft/m3 + ÁFA
- Önerő: 483.235 Ft
ajánlati áron szerzi be.
3. a 2. pont szerinti beszerzéshez a pályázati támogatáson felül szükséges önerő pénzösszegét a
2015. évi költségvetésének Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások
előirányzata terhére biztosítja.
4. felhatalmazza a polgármestert beszerzéssel összefüggő dokumentumok aláírására.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2016. március 31.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma:

/2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
Dombrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Tisza-parti üdülő-ingatlanok
értékesítésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismert a Képviselő testület előtt, Önkormányzatunk értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő
használaton kívüli, beépítetlen Tisza-parti üdülő ingatlanokat.
Az értékesítésre szánt ingatlanok:
- Dombrád, Viola u. 8.
- Dombrád, Fecske u. 17.
- Dombrád, Hársfa u. 16.
- Dombrád, Hársfa u. 14.

2321
hrsz.
2347/7 hrsz.
2347/38 hrsz.
2347/39 hrsz.

360m2 alapterületű,
360m2 alapterületű,
360m2 alapterületű,
360m2 alapterületű.

Az ingatlan előtt: földút, ivóvíz, villany hálózat van.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Tisza-parti 2321, 2347/7, 2347/38, 2347/39
hrsz.-ú beépítetlen 360 - 360 m2-es alapterületű ingatlanokat darabonként 350.000 Ft áron
értékesítse.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… .(… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Tisza-parti üdülő-ingatlanok
értékesítéséről
A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő Tisza-parti üdülő-ingatlanról szóló
előterjesztést.
2. elhatározza, hogy értékesíti az alábbi ingatlanokat
- Dombrád, Viola u. 8.
- Dombrád, Fecske u. 17.
- Dombrád, Hársfa u. 16.
- Dombrád, Hársfa u. 14.

2321
hrsz.
2347/7 hrsz.
2347/38 hrsz.
2347/39 hrsz.

360m2 alapterületű,
360m2 alapterületű,
360m2 alapterületű,
360m2 alapterületű

3. A 2. pontban leírt ingatlan eladási árát 350.000 Ft-ban határozza meg.
4. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2016. március 31.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:……………/2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez –

A kistiszaháti közösségi ház eladásának felülvizsgálatára
Tisztelt Képviselő-testület!
A kistiszaháti közösségi ház a település lakosságszámának csökkenése miatt eredeti
funkcióját többé már nem tölti be, eladása indokolttá vált olyan potenciális vásárlók számára, akik
az épületet megfelelő módon hasznosítanák.
Az ingatlan helyrajzi száma: 0108/9,0108/10, alapterülete: 200 m2.
A Képviselő-testület 2014-ben a 38/2014. (III.27.) önkormányzati határozatával már döntött
az ingatlan eladásáról, mely akkor az egyik térségi folyóiratban is meghirdetésre került.
Időközben az értékbecslő elkészítette az ingatlan forgalmi értékét megállapító írásos szakvéleményét, melyben az
eladási árat 1.500.000 forintban határozta meg.

2014. szeptemberében a Dombrádi Fokhagyma Kft. ajánlatot tett az ingatlan
megvásárlására, azonban az ügylet nem jött létre. Ebből adódóan, úgy gondolom, hogy szükséges
az ingatlan eladására vonatkozó szándék újbóli megerősítése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezettekre tekintettel szíveskedjen az
előterjesztést megtárgyalni, és a fenti ingatlan értékesítési szándékáról szóló határozat-tervezetet
elfogadni.
Dombrád, 2015. december 9.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A kistiszaháti közösségi ház eladásának felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
1. a kistiszaháti, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést
megtárgyalta.
2. elhatározza, hogy a Kistiszaháton található 0108/9,0108/10 helyrajzi számon feltüntetett,
Dombrád Város Önkormányzata (4492, Dombrád, Rákóczi u. 36.) tulajdonában álló,
összesen: 200 m2 nagyságú ingatlant …… forint forgalmi értéken eladásra kínálja.
3. felhatalmazza a polgármestert az ingatlan eladásával kapcsolatos teendők ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A kistiszaháti közösségi ház eladásáról
szóló 117/2014. (IX.11.) önkormányzati határozat visszavonásáról
A Képviselő-testület
1. A kistiszatháti közösségi ház eladásáról szóló 117/2014. (IX.11.) önkormányzati határozatát
visszavonja.
2.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: 7172/2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására, egységes szerkezetbe foglalására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását egy új ellátási feladat vállalása, illetve a lakosságszám pontosítása tette szükségessé.
2016. január 1. napjától, Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat keretében játszóházat szeretne
működtetni, Kisvárda, Szent László utca 18. szám alatt.
A működtetéséhez engedélyre van szükség, melyhez be kell csatolni a Társulási Megállapodást,
mely tartalmazza a játszóházi feladatokat.
A fenti indokokra hivatkozással került módosításra a Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása, az alábbiak szerint:
A Megállapodás rendelkező részében a gyermekjóléti ellátások címnél a gyermekek napközbeni
ellátása felsorolása az alábbiakkal egészül ki:
„alternatív napközbeni ellátás”.
A III. fejezet helyébe a következő lép:
III. A települések lakosságszáma 2015. január 01.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kisvárda
Ajak
Anarcs
Döge
Dombrád
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Lövőpetri

17.680
3.904
1.980
2.210
4.243
2.488
2.036
767
1.640
508

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mezőladány
Nyírlövő
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz

1.147
718
1.967
3.096
1.147
1.223
1.626
1.680
2.739
736
1.060

A IV. fejezet 14. ponttal egészül ki:
„14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/A
§--a
szerinti gyermekek napközbeni ellátása:alternatív napközbeni ellátás játszóház.
Ellátási területe: Kisvárda város, Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza,
Jéke, Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha,
Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád,
Újkenéz közigazgatási területe, valamint Magyarország további településeinek közigazgatási
területe.”
Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodásban (mellékelve) vastagon jelöltük a változásokat.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozatot és a
mellékletét képező egységes szerkezetű társulási megállapodást szíveskedjen elfogadni.
Dombrád, 2015. december 9.
Tisztelettel:

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (… …..)
önkormányzati határozata
a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról
A Képviselő-testület:
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 88. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében - a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását az alábbiakban módosítja és a határozat melléklete szerint foglalja egységes
szerkezetbe:
A Megállapodás rendelkező részében a gyermekjóléti ellátások címnél a gyermekek napközbeni ellátása
az alábbiakkal egészül ki:
„alternatív napközbeni ellátás”.
A III. fejezet helyébe a következő lép:
III. A települések lakosságszáma 2015. január 01.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kisvárda
Ajak
Anarcs
Döge
Dombrád
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Lövőpetri
Mezőladány
Nyírlövő
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz

17.680
3.904
1.980
2.210
4.243
2.488
2.036
767
1.640
508
1.147
718
1.967
3.096
1.147
1.223
1.626
1.680
2.739
736
1.060

A IV. fejezet 14. ponttal egészül ki:
„14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/A §--a
szerinti gyermekek napközbeni ellátása:alternatív napközbeni ellátás játszóház.
Ellátási területe: Kisvárda város, Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke,
Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs,
Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz
közigazgatási területe, valamint Magyarország további településeinek közigazgatási területe.”

3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések
megtételére, valamint a társulási megállapodás és egyéb okiratok aláírására.
A határozatról értesülnek:
1./ Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2./ Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetben)

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés k. pontja, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87. §-a alapján a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai értelmében a hatékonyabb,
szakszerűbb működés érdekében a személyes gondoskodás körébe tartozó települési
támogatás (hátralékkezelési szolgáltatás) a szociális alapellátási formák
(étkeztetés,
tanyagondnoki szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, nappali ellátás), a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátási
formák (idősek otthona, hajléktalanok átmeneti ellátása), a személyes gondoskodás körébe
tartozó gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni
ellátása: családi napközi, bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás,gyermekek átmeneti
gondozása: helyettes szülő) intézmény közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös
gyakorlásában, a munkavállalók közös foglalkoztatásában állapodnak meg, és ebből a célból
jelen megállapodással jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
Jelen megállapodás aláírásával a társuló önkormányzatok, mint felek kinyilvánítják, hogy
településükön a szociális alapszolgáltatások, a szakosított ellátások, a gyermekjóléti
alapellátások, társulás keretében történő biztosítása a szociális biztonság megteremtése és
megőrzése, a fogyatékkal élő gyermek személyiségének fejlesztése, képességeinek
kibontakoztatása érdekében vált szükségessé.
I. A társulás neve , székhelye:
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás)
4600 Kisvárda, Szent László út 7-11.
II. A Társulás tagjai, székhelyük, képviselőjük
Kisvárda Város Önkormányzata
4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. sz.
Ajak Város Önkormányzata
4524 Ajak, Ady Endre u. 25.
Anarcs Község Önkormányzata
4546 Anarcs, Kossuth u. 30.
Döge Község Önkormányzata
4495 Döge, Osváth tér 1.
Dombrád Város Önkormányzata
4492 Dombrád, Rákóczi u. 36.
Fényeslitke Község Önkormányzata
4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1.

Gyulaháza Község Önkormányzata
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 27.
Jéke Község Önkormányzata
4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15.
Kékcse Község Önkormányzata
4494 Kékcse, Fő u. 116-118.
Lövőpetri Község Önkormányzata
4633 Lövőpetri, Petőfi u. 36.
Mezőladány Község Önkormányzata
4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 29.
Nyírlövő Község Önkormányzata
4632 Nyírlövő, Kossuth u. 28.
Pap Község Önkormányzata
4631 Pap, Kossuth u. 102.
Pátroha Község Önkormányzata
4523 Pátroha, Kossuth u. 82.
Rétközberencs Község Önkormányzata
4525 Rétközberencs, Fő út 33.
Szabolcsbáka Község Önkormányzata
4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23.
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
4496 Szabolcsveresmart, Kossuth u. 80.
Tiszakanyár Község Önkormányzata
4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37.
Tornyospálca Község Önkormányzata
4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.
Újdombrád Község Önkormányzata
4491 Újdombrád, Fő u. 36.
Újkenéz Község Önkormányzata
4635 Újkenéz, Petőfi u. 56.
A társulás tagjait a mindenkori polgármester képviseli, helyettesítéséről a Képviselő-testület
rendelkezik.

III. A települések lakosságszáma 2015. január 01.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kisvárda
Ajak
Anarcs
Döge
Dombrád
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Lövőpetri
Mezőladány
Nyírlövő
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz

17.680
3.904
1.980
2.210
4.243
2.488
2.036
767
1.640
508
1.147
718
1.967
3.096
1.147
1.223
1.626
1.680
2.739
736
1.060

IV. A Társulás által ellátott feladatok, a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok a
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
1. az 1993. évi III. törvény 60. §- a szerinti tanyagondnoki szolgáltatás:
Ellátási területe: Kisvárda város közigazgatási területe.
2. az 1993. évi III. törvény 62. §- a szerinti étkeztetés szolgáltatás:
Ellátási területe: Kisvárda város, Mezőladány közigazgatási területe.
3. az 1993. évi III. törvény 63. §- a szerinti házi segítségnyújtás
Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz közigazgatási
területe.
4. az 1993. évi III. törvény 64. §-a és 1997. évi XXXI. törvény 39.,40. §-a szerinti család-és
gyermekjóléti szolgálat
Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Fényeslitke, Kékcse, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz.
5. az 1993. évi III. törvény 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ellátási területe: Kisvárda város, Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke,
Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád,
Újkenéz közigazgatási területe.

6. az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a szerinti nappali ellátás idős és demens betegek nappali
ellátása (I., II. sz. Idősek Klubja)
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Mezőladány,
Pátroha, Újkenéz közigazgatási területe.
7. az 1993. évi III. törvény 65/F. § c. pontja szerinti nappali ellátás fogyatékos személyek részére
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke,
Mezőladány, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár,
Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.
8. az 1993. évi III. törvény 68. §-a szerinti idősek otthona
Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Kékcse, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz
közigazgatási területe, továbbá a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 3/A. § (2) bekezdése szerint a bentlakást nyújtó
intézmény esetén – az intézmény férőhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki az
intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
9. az 1993. évi III. törvény 80. § f., pontja szerinti hajléktalanok átmeneti szállása
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Döge, Jéke, Kékcse, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz
közigazgatási területe.
10. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. §-a
szerinti gyermekek napközbeni ellátása: családi napközi
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse,
Lövőpetri,
Mezőladány,
Nyírlövő,
Pap,
Pátroha,
Rétközberencs,
Szabolcsbáka,
Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.
11. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a
szerinti gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Döge, Gyulaháza, Jéke, Lövőpetri, Mezőladány,
Pátroha, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz
közigazgatási területe, továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról 94. § (5a) bekezdése alapján a települési önkormányzat által fenntartott
bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási
területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is
biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani
tudja.
12. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49. §-a
szerinti gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő
Ellátási területe: Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Gyulaháza, Jéke, Lövőpetri,
Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád,
Újkenéz közigazgatási területe.
13. az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §-a szerinti Család -és Gyermekjóléti Központ
Ellátási területe: Kisvárda város, Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke,
Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs,
Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási
területe.

14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/A
§--a
szerinti gyermekek napközbeni ellátása:alternatív napközbeni ellátás játszóház.
Ellátási területe: Kisvárda város, Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza,
Jéke, Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha,
Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád,
Újkenéz közigazgatási területe, valamint Magyarország további településeinek közigazgatási
területe.
A Társulás főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását és az alaptevékenységének
kormányzati funkció szerinti megjelölését a függelék tartalmazza.
V. A Társulás döntéshozó szerve, tagjait megillető szavazati arány
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A tagokat megillető szavazatok száma 1.
VI. Döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit:
1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a szavazatok több mint felével
rendelkező képviselő jelen van.
2. A társulási tanács döntését határozattal hozza.
3. A javaslat elfogadásához annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő képviselők szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszáma
a jelenlévő települések összlakosság számának egyharmadát.
4. Minősített többség szükséges az alábbi döntésekhez:
a.) a társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséről
b.) a közösen fenntartott intézmény alapító okirata, módosító okirata, megszüntető okirata
elfogadásához,
c.) a közösen fenntartott intézmény költségvetésének és zárszámadásának elfogadásához,
d.) a közösen fenntartott intézmény vezetőjének vezetői megbízásához, vezetői megbízása
visszavonásához,
e.) a kizáráshoz.
5. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt
vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszáma a
társult települések összlakosság számának a felét.
VII. A közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye
Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat (4600 Kisvárda, Szent László u. 54.)
VIII. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja
1. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgálnak a
mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások,
finanszírozási, támogatási szerződésben megállapított állami és egyéb hozzájárulások,

támogatások, az intézmény saját bevételei, és a fenntartói támogatások. A hozzájárulások és
támogatások igénylésére Kisvárda Város Önkormányzat jogosult.
2. Az intézmény kormányzati funkciónként, azon belül településenként tervezi meg a bevételeit, ezen
belül a normatív bevételeket, a saját bevételeket és szükség esetén a fenntartói támogatást, a térítési
díjat.
3. A kiadásokat az intézmény kormányzati funkciónként, azon belül településenként tervezi meg úgy,
hogy Kisvárda város tekintetében minden kiadást megtervez, míg a többi társult település esetében
kizárólag személyi kiadásokat és szakmai dologi költségeket tervez. A társult települések a dologi
kiadásokat saját költségvetésükben tervezik és biztosítják a mindenkori hatályos szakmai
jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben egy feladat ellátási hely több település részére is nyújt
szolgáltatást, úgy a dologi költségek megosztásáról és finanszírozásáról az érintett települések külön
állapodnak meg.
4.Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, úgy a többletbevétel az adott település részére
átadásra kerül, melyet kizárólag a feladatellátás dologi kiadásainak biztosítására használhat fel.
5. A Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik.
6. A társult önkormányzatok a megállapított fenntartói támogatást félévenként, a félévet követő
hónap 05. napjáig utalják át a Társulás a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kisvárdai Fiókjánál
vezetett 10404436-50526555-90841001 számú számlájára.
IX. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás
1. Társult önkormányzatok a VIII. 2. pontban rögzített fenntartói támogatás biztosítására
valamennyi pénzintézeti számlájukra, visszavonásig érvényes azonnali beszedési megbízást
biztosítanak a Társulás számára. Az erről szóló felhatalmazó levél a társulási megállapodás
mellékletét képezi. Kisvárda Város Önkormányzata az inkasszó benyújtására a fizetési határidő
lejártát követően azonnal jogosult.
2. Az azonnali beszedési megbízás hatálya kiterjed továbbá a társult önkormányzatoknak a
Kistérségi Szociális Szolgálat felé fennálló térítési díj tartozására is. Az azonnali beszedési
megbízás érvényesítésére Kisvárda Város Önkormányzat jogosult azzal, hogy az így befolyt
térítési díjat köteles 3 napon belül az intézmény számlájára utalni.
X . A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
1. Társult önkormányzatok térítésmentesen biztosítják a közös fenntartású intézmény részére a
társulás létrejöttekor tulajdonukban lévő, a közös feladatellátást szolgáló ingatlanokat, ingatlan
részeket
és azok leltár szerinti felszerelési tárgyait, az intézmény alapító okiratában
meghatározott telephelyek, nyitva álló helyiségek szerint. A Család-és Gyermekjóléti Központ
által, a települések helyszínein végzett feladatokhoz a települési önkormányzatok vállalják a
szükséges tárgyi feltételek biztosítását.
2. Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos kötelezettségek és
költségek a tulajdonost terhelik.

3. A társulás működése során az 1. pontban megjelölt vagyonkörön kívüli vagyon növekmény,
eltérő megállapodás hiányában, annak az önkormányzatnak a tulajdonába kerül, aki ahhoz a
forrást biztosította.
Pályázatok benyújtásáról, az ahhoz szükséges források biztosításáról, az így keletkezett vagyon
tulajdonjogáról az érintett társult önkormányzatok külön megállapodást kötnek.
4. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.
Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
5. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt évre
el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további
működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj
illeti meg.
XI. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket
1. Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Ennek keretében dönt:
a.) az intézmény alapító, módosító, megszüntető okiratáról,
b.) az intézmény dokumentumainak fenntartói hatáskörbe utalt jóváhagyásáról
c.) a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodásról.
XII. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
A társulás szolgáltatásainak igénybevételére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.,
valamint a finanszírozási szerződés keretében működő ellátások tekintetében a finanszírozási
szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
XIII. Beszámolási kötelezettség
A társulás működéséről évente köteles beszámolót készíteni a társulás tagjai részére.
XIV. A társulás működésének ellenőrzési rendje
A társulás működésének ellenőrzését Kisvárda Város Önkormányzata belső ellenőrzési
rendszerében kerül biztosításra.
XV. A megállapodás módosításának feltételei
A megállapodás módosítását bármely társult tag a Társulás Elnökéhez írásban benyújtott
kérelemben kérheti. A Társulás Elnöke köteles a kezdeményezést a Társulási Tanács soron
következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül előterjeszteni.

XVI. A társulásba való csatlakozás, a társulásból történő kiválás és a kizárás feltételei
1. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
2. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A döntésnek tartalmaznia kell, hogy a
társuló önkormányzat képviselő-testülete a társulási megállapodást elfogadja. Erről a társulási
tanácsot értesíteni kell.
3. A társulásból ki kell zárni azt a tagot
a.) aki pénzügyi kötelezettségeit nem teljesíti, és a IX. fejezetben meghatározottak szerint
beszedési megbízás első benyújtásától számított 60 napon belül nem teljesül,
b.) akinek képviselője az egymást követő 3 társulási tanácsi ülésen nem vesz részt.
XVII. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége,
módja
1. A Társulás megszűnése esetén a X. fejezetben szereplő vagyonelemeken túl a társulás tagjai a
Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
2. A felosztás elvei a következők:
a.) Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
b.) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az
önkormányzatot.
c.) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A
létrejött vagyon célvagyon.
d.) A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a
Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere
stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik.
e.) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.
XVIII. A Társulási Tanács szervei
1. A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ.
2. Az elnök:
a.) képviseli a társulást,
b.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közösen fenntartott intézmény vezetője felett, a kinevezés,
vezetői megbízás, felmentés kivételével az egyéb munkáltatói jogok tekintetében,
c.) összehívja és vezeti a társulási tanács üléseit,
d.) gondoskodik a társulási tanács ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről.

3. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal látja
el.
4. A szociális és gyermekjóléti térítési díj rendeletet Kisvárda város Önkormányzata alkotja meg.
Záradék:
A társulási megállapodás a társult önkormányzatok minősített többségével hozott döntésével,
2016. január 1. napjával lép hatályba.
A társulás tagjai a megállapodást az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:
A társulás tagjai a megállapodást az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:
-

Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének …..........határozata,

-

Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének …................ határozata,

-

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …............határozata,

-

Döge Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….............. határozata,

-

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének ….......... határozata,

-

Fényeslitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….... határozata,

-

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének …..... határozata,

-

Jéke Község Önkormányzata Képviselő-testületének …............... határozata,

-

Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….......... határozata,

-

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….......határozata,

-

Mezőladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….. határozata,

-

Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének …........határozata,

-

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének …............... határozata,

-

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének............... határozata,

-

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének... határozata,

-

Szabolcsbáka Község Önkormányzata Képviselő-testületének..... határozata,

-

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata,

-

Tiszakanyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének....... határozata,

-

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének..... határozata,

-

Újdombrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének........ határozata,

-

Újkenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének............. határozata.

1. Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Leleszi Tibor polgármester …………………………………………………………………
2. Ajak Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Kerekes Miklós polgármester ………………………………………………………………
3. Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Kalinák József polgármester ………………………………………………………………
4. Döge Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Dr. Nagy Péter polgármester ………………………………………………………………
5. Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Kozmáné Kasza Veronika polgármester ..............................................................................
6. Fényeslitke Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Márta Tibor polgármester …………………………………………………………………
7. Gyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Bardi Béla polgármester ……………………………………………………………………
8. Jéke Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Kovács József polgármester ………………………………………………………………
9. Kékcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Szekeres Katalin polgármester ……………………………………………………………
10. Lövőpetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Tóth László József polgármester …………………………………....................................
11. Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Ifj. Barta Attila polgármester ………………………………………………………………
12. Nyírlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Durbák Ferenc

polgármester ……………………………………………………………

13. Pap Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Czérna Gábor polgármester ………………………………………………………………
14. Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Tóth Sándor polgármester …………………………………………………………………
15. Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Zborai Tiborné polgármester ………………………………………………………………
16. Szabolcsbáka Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Somogyi László polgármester ……………………………………………………………
17. Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Nagy Béla polgármester …………………………………………………………………
18. Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Háda György polgármester …………………………………………………………….....
19. Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Lukácsi Attila László polgármester …………………......................................................
20. Újdombrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Kállai András polgármester ………………………………………………………………
21. Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
Dicső Zoltán polgármester ………………………………………………………………

A Társulási Megállapodás függeléke:
A társulás alaptevékenysége:
a) Alapvető szakágazat
881000

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

b) alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
kormányzati funkciószám
101221
102021
102030
104012
104030
104035
104042
107013
107051
107052
107053
107054
107055

kormányzati funkció megnevezése
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Gyermekjóléti szolgáltatások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Falugondok, tanyagondnoki szolgáltatás

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:

/2015.

-

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülethez-

A Képviselő-testület 2016. évi üléstervére
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.11.)
önkormányzati rendelet 16. §-a alapján a testület éves ülésterv alapján működik. Az üléstervet
minden évben a polgármester terjeszti a testület elé.
Az ülésterv elkészítéséhez az előző évek munkaterveit vettem alapul, összeállításánál arra
törekedtünk, hogy azok áttekintést adjanak a testület tagjainak, és tartalmazzák azokat a
feladatokat, amelyek jogszabályból vagy a testület korábbi döntéseiből következnek. A
tervezett napirendek a testületi döntések főbb irányvonalát tartalmazzák. Ezek mellett
természetesen más napirendekre is lesz javaslat az egyes üléseken, és sor kerül szükség
szerint rendkívüli ülések megtartására is.
Tájékoztatom a testületet, hogy az említett üléseken a testület elsőként jogszabályszerűen
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalja meg, amely
tartalmazza a testület tájékoztatását kívánó polgármesteri intézkedéseket is. Az ülések utolsó
napirendje mindig a bejelentések.
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy 2016. évi üléstervet a határozattervezet szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület
I. Megtárgyalta a polgármester 2016. évi munkatervre tett előterjesztését.
II. A munkatervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Dombrád Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. évi munkaterve
Az ülés ideje: 2016. január
Tárgyalandó téma:
1. Előterjesztés közmeghallgatás összehívására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
2. Előterjesztés Dombrád Város Önkormányzata és a Dombrád Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
3. Előterjesztés a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének megtárgyalására
Előadó: Szántó Zoltán ügyvezető
4. Előterjesztés Dombrád Város Önkormányzatnál védőnői álláshely meghirdetésére
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Az ülés ideje: 2016. február
Tárgyalandó téma:
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Az ülés ideje: 2016. március
Tárgyalandó téma:
1. Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
2. Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadók: I. sz. háziorvosi körzet (Dr. Teremy Ágnes Angéla), II. sz. háziorvosi körzet
(Dr. Olajos András), fogorvosi körzet (Dr. Dolhai Attila), Védőnői Szolgálat
3. Beszámoló a Gyámhatóság, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 2015. évi
munkájáról
Előadók: jegyző, családgondozók
4. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmény óvodai
beiratkozás időpontjának meghatározására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Az ülés ideje: 2016. április
Tárgyalandó téma:
1.

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzés
tapasztalatairól
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
3. Előterjesztés a Tisza-parti természetes fürdőhely üzemeltetésére
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
4. Előterjesztés az óvoda nyári nyitvatartási rendjére
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Az ülés ideje: 2016. május
Tárgyalandó téma:
1. Beszámoló a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi hatósági munkájáról
Előadó: Nagy János jegyző
2. Előterjesztés a 2016/2017-es tanévre óvodákban indítható csoport számára és
létszámaira
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
3. Beszámoló a Dombrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról
Előadó: Kovács Zoltán elnök

4. Beszámoló a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. évi munkájáról
Előadó: Markó Istvánné intézményvezető
5. Beszámoló a Bakancsos Ifjúsági Tábor 2016. évi hasznosítási tervéről
Előadó: Gégény Sándor bérlő
6. Előterjesztés a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár - és
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására
Előadó: Szántó Zoltán ügyvezető
Az ülés ideje: 2016. augusztus
Tárgyalandó téma
Zárt ülésen:
Előterjesztés önkormányzati kitüntető díjak és címek adományozására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Az ülés ideje: 2016. szeptember
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Az ülés ideje: 2016. október
Tárgyalandó téma:
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
2. Beszámoló a Dombrádi Rendőrőrs munkájáról
Előadó: Rendőrőrs parancsnoka
3. Tájékoztató a Dombrádi Polgárőrség munkájáról
Előadó: polgárőrparancsnok
4. Beszámoló a Dombrádi Sportegyesület munkájáról
Előadó: SE elnöke
5. Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott étkezési nyersanyag
normák megállapítására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
7.

Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

szóló

10/2013.(V.31.)

Az ülés ideje: 2016. november
Tárgyalandó téma:
1. Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételére
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
2. Előterjesztés Dombrád Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Az ülés ideje: 2016. december
Tárgyalandó téma:
1

Beszámoló a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott döntésekről
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester, illetékes bizottság elnöke

2. Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására
Előadó: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
III. A Képviselő-testület valamennyi ülésén szerepel:
-

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
Beszámoló az SZMSZ 6. §-a szerinti átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről.
Egyéb, előre nem tervezhető napirendek.
Bejelentések.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-----------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 465-390
Száma:
/2015.
BESZÁMOLÓ
- a Képviselő-testülethezA polgármester 2015. július 01 –től - 2015. december 10-ig terjedő időszakban
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11.)
önkormányzati rendelet ( továbbiakban: SZMSZ) 5. § alapján:
„ (1) Az átruházott hatáskör gyakorlója az átruházott hatáskörben tett döntéseiről,
intézkedéseiről évente beszámol a Képviselő-testületnek.
(2) Kötelezettségvállalás átruházása esetén az átruházott hatáskör gyakorlója a
következő ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek az átruházott
hatáskörben hozott döntésről, intézkedésről.”
Átruházott hatáskörömben az alábbi döntést hoztam:









A vágóhíd számára egy új, 600L RM típusú háttérhűtő került beszerzésre, melynek
összege bruttó 254. 000 Ft.
Inter-Ambulance Zrt.-t megbíztam, hogy a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolai tanulói számára előadásokat tartson a
kábítószer káros hatásairól, mely bruttó 127. 000 Ft-ba került az önkormányzatnak.
A dombrádi ravatalozó helyiségében, üvegbetétes fa ajtókat készítettek az
önkormányzat foglalkoztatásában lévő szakemberek, melynek anyag költsége
összesen 114. 407 Ft.
2015. október 5.-én Kocsi Erikával szerződést kötöttem, a Hungarikum projekt
menedzseri tevékenységének ellátására. A szerződésben foglaltak alapján a
tanulmányra szánt elkészítési idő 4000 Ft/ óra. Az általa kibocsátott számla alapján az
elkészítés 91 órát vett igénybe, így 364. 000 Ft-ba került az önkormányzatnak.
A beszámolás időszakában került sor a Vágóhíd kiszervezésére, mellyel kapcsolatos
jogi tevékenységek elvégzésére Dr. Marsi Editet bíztam meg, bruttó 127. 000 Ft-ért.
2015 II. félévében egy alkalommal került sor köztemetésre. Az elhalálozott neve:
Lakatos Attila. Az Önkormányzat által a temetkezési szolgáltatónak kifizetett összeg
112. 100 Ft, a szertartás költsége pedig 15. 000 Ft kiadást jelentett számunkra.
Védőnői szolgálat részére 2 db számítógép került beszerzésre, a hatékonyabb,
gyorsabb munkavégzés érdekében, melynek bruttó összege 177. 165 Ft.




Közfoglalkoztatottak számára 2 alkalommal történt védőital biztosítása, melynek
együttes értéke bruttó 305. 130 Ft.
A második félév során is sor került a dombrádi nők mammográfia vizsgálatra történő
szállítására, mely 101 600 Ft-ba került. Ebből 38. 976 Ft-ot térített meg számunkra az
OEP.

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2013.(XI.29.) önkormányzati
rendelet 3. § (3) bekezdése alapján:
„A képviselő-testület a bérbeadói jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével az
egyéb önkormányzati kategóriába tartozó bérlakások vonatkozásában a polgármestert bízza
meg.”


2015. október hó 01. napjával határozatlan időre bérleti szerződést kötöttem Séra
Anett dombrádi lakossal a Dombrád, Kossuth út 37. szám alatti önkormányzati
bérlakásra vonatkozóan.

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót a határozat-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
a polgármester átruházott hatáskörben 2015. július 01 –től - 2015. december 10-ig
terjedő időszakban hozott döntéseiről
A Képviselő-testület
1.) Megtárgyalta az átruházott hatáskörben 2015. július 01-től - 2015. december 10-ig terjedő
időszakban hozott döntésekről szóló beszámolót.
2.) A beszámolót elfogadja.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Értesülnek:
Pénzügyi csoport Dombrád
Irattár

Határidő: 2015. december 31.

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Elnökétől
Dombrád, Rákóczi út 36.
Száma:
/2015.
BESZÁMOLÓ
- a Képviselő-testülethezPénzügyi Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(XI.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. § alapján:
„(1) Az átruházott hatáskör gyakorlója az átruházott hatáskörben tett döntéseiről,
intézkedéseiről évente beszámol a Képviselő-testületnek.
(2) Kötelezettségvállalás átruházása esetén az átruházott hatáskör gyakorlója a következő
ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott
döntésről, intézkedésről.”
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az alábbi döntéseket hozta átruházott hatáskörében:









1/2015.
(II.10.)
önkormányzati
határozatával
döntött
a
képviselők
vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről.
39/2015. (III.24.) önkormányzati határozatával döntött a feleslegessé vált
vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról.
40/2015. (III.24.) önkormányzati határozatával döntött a Reha Jánossal kötött bérleti
szerződés felmondásáról.
41/2015. (III.24.) önkormányzati határozatával döntött a Dombrád 0411/26 hrsz-ú
„állatfelvásárló” megnevezésű ingatlan RÉDIA 93 Kft. részére történő bérbeadásáról.
Úgy határozott, hogy a kérelmet egy későbbi ülésén újratárgyalja.
56/2015. (IV.28.) önkormányzati határozatával döntött a Dombrád 0411/26 hrsz-ú
„állatfelvásárló” megnevezésű ingatlan RÉDIA 93 Kft. részére történő bérbeadásáról.
72/2015. (V.26.) önkormányzati határozatával bérbe adta az önkormányzat tulajdonát
képező, dombrádi 0411/26 és 0411/28 hrsz. alatt nyilvántartott, összesen 8,6696 ha
nagyságú legelő művelődési ágú ingatlanokat.
77/2015. (VII.23.) önkormányzati határozatával döntött a Telenor Magyarország
Zrt.-vel kötött bérleti szerződés új feltételekkel történő meghosszabbításáról.
93/2015. (IX.01.) önkormányzati határozatával döntött Oláh Tibor kérelméről.





116/2015. (XI.13.) önkormányzati határozatával döntött az önkormányzat
tulajdonában lévő eszközértékesítésről.
117/2015. (XI.13.) önkormányzati határozatával döntött az önkormányzat tulajdonát
képező, dombrádi 0411/26 és 0411/28 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok
hasznosításáról.
118/2015. (XI.13.) önkormányzati határozatával döntött a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság 59/2013. (VII.02.) önkormányzati határozata módosításáról.

D o m b r á d, 2015. december 10.
Harsányi László
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke

Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
…./…. . (… ... ) önkormányzati határozata
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
A Képviselő-testület
1./ Megtárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben 2015. január 01-től
2015. december 10-ig terjedő időszakban hozott döntéseiről szóló beszámolót.
2./ Az 1/2015. (II.10.), 39/2015. (III.24.), 40/2015. (III.24.), 41/2015. (III.24.),
56/2015. (IV.28.), 72/2015. (V.26.), 77/2015. (VII.23.), 93/2015. (IX.01.),
116/2015.(XI.13.), 117/2015. (XI.13.) és 118/2015. (XI.13.) önkormányzati
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Harsányi László elnök
Értesülnek:
Pénzügyi csoport Dombrád
Irattár

Határidő: 2015. december 31.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁGÁTÓL

4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:…………./2015.

-

Beszámoló
a Képviselő-testülethez-

A Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályos a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Dombrád Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete és a
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelete alapján átruházott hatáskörben a Településfejlesztési Bizottság az
alábbi döntést hozta:





16 fő pályázó (Bursa A) részére 5000,-Ft/hó 1 fő pályázó (Bursa B) részére 2000,Ft/hó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjat állapított meg.
2015. március 01-től 2015. december 01–ig lakhatáshoz kapcsolódó települési
támogatást (303 fő részére villany 253 fő, víz 20 fő, gáz 30 fő) állapított meg.
(13 526 000,-Ft)
2 fő részére állapított meg rendkívüli települési támogatást (40 000, Ft)
Az önkormányzat 2015. évben 12 közfoglalkoztatási pályázatban vett rész összesen
666 fő közfoglalkoztatását véleményezte a bizottság

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót a határozat-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Gombos Csaba
a Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata

A Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
A Képviselő-testület

1.) Megtárgyalta a Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 2015. január 01-től 2015. december 10-ig terjedő időszakban hozott döntéseiről szóló beszámolót.

2.) A beszámolót elfogadja.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma: ………….../2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a – a 2015. július 1. napjára tervezett
hatálybalépés elhalasztása miatt – 2016. január 1. napjától írja elő az alábbiakat:
„7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a
közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző
űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.
(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű
gyűjtőedény közül - az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,
amelynek űrmértéke a 60 litert
nem haladja meg.
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az
esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére
bizonyítja.
(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben
haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott
gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény
ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus
úton rögzíti.
(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel,
hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék
mennyiségéhez, figyelembe véve
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,
b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint
c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot,

d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti
jogosultságát (ha van ilyen személy).”
Ez tehát azt jelenti, hogy bármely természetes személy ingatlanhasználó jogosult lesz arra,
hogy lecserélje a gyűjtőedényét a Korm. rendeletben előírt 80 literes méretűre, továbbá az
egyedül élő természetes személyeknek lehetőségük nyílik 60 literes gyűjtőedény beszerzésére,
amennyiben rendelkeznek az egyedül élésüket biztosító önkormányzati igazolással.
A Korm. rendelet előírásainak megfelelően az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. közszolgáltató a közszolgáltatási területén lévő településeken 2016. január 1.
napjától
a) biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére a 80 literes gyűjtőedény
választásának lehetőségét,
b) biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére – amennyiben
rendelkezik az önkormányzat által kiadott igazolással – a 60 literes gyűjtőedény
választásának lehetőségét,
c) vállalja, hogy az ingatlanhasználó kérelmére – a gyűjtőedény meglétének igazolása
és a 60 literes gyűjtőedény választásánál az önkormányzati igazolás bemutatása
esetén – alkalmazza a hulladékról szóló 2012. évi törvény 91. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint számított alacsonyabb díjtételt, amely a következők szerint
szól:
„A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg
(beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott
díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.”
A fentiek alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 24/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendeletet mellékleteit módosítani kell oly módon, hogy a választható gyűjtőedények között a
60 és 80 literes edények is szerepeljenek. Az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
személyek nyilatkozatának tervezetét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, amely
elfogadása esetén a rendelet 4. mellékletét képezné.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. december 15.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

1. melléklet a „A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
III.

társadalmi hatásai: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.

IV.

gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 2016.
január 1-től hatályba lépő rendelkezései indokolják.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításának elmaradása állampolgári jogérvényesítést gátolna meg, így a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
feltételek biztosítottak.
Dombrád, 2015. december 15.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

2. melléklet a „A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosítására” tárgyú előterjesztéshez
INDOKLÁS
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Általános indoklás
A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 2016.
január 1-től hatályba lépő rendelkezései indokolják.
Dombrád, 2015. december 15.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § A R. kiegészül a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel.
4. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépést
követő második napon.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:.............................................
Kelt: Dombrád, .......................................................

Nagy János
jegyző

1. melléklet a …/…. (… …) önkormányzati rendelethez
Adatbejelentő lap
Alulírott, név:……………………………………. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási szerződés megkötése/módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom.
A közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése:
………………………………………………………………….
A) A közszolgáltatást igénybevevő megnevezése és azonosító adatai:
1.) Magánszemély adatai:
Név:……………………………………………..
Lakcím:………………………………………….
Születési hely, idő:……………………………….
Anyja neve:……………………………………….
2.) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház stb. adatai:
Cím:…………………………………………………….
Adószám:………………………………………………
Cég képviselője:……………………………………….
Lakcím, székhely:……………………………………..
Értesítési cím:………………………………………….
Hulladéktároló
edény
Mennyiség (db)

60 literes
Bérelt

Saját

80 literes
Bérelt

Saját

120 literes
Bérelt

Kérjük a megfelelő adatot az edényméret alá számmal beírni!

Saját

1100 literes
Bérelt

Saját

Vállalom, hogy lakcímem megváltozása elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az ingatlan
használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén
ennek tényét 8 napon belül írásban bejelentem a közszolgáltatónak.
Kelt:………………………………
……………………………………
aláírás

2. melléklet a … ….(…. …) önkormányzati rendelethez
1. A választható szabványos tárolóedények:
a) 60 literes
b) 80 literes
c) 120 literes
d) 1100 literes

3. melléklet a …/…. (… …) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
Alulírott …………………….……………(név), ……………………………………(szül.
hely, idő) …………………………………….…….(anyja neve) büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a Dombrád, …………………………………..………….. szám
alatt található ingatlant egyedül és életvitelszerűen használom.
Tudomásul veszem, hogy ha a fentiekben változás áll be, azt 8 napon belül köteles vagyok az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató felé bejelenteni.
Dombrád, 20 ………………………..
…………………………………………
aláírás

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL
Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax:45/465-001, 45/465-390

Száma:………../2015

ELŐTERJESZTÉS
- A Képviselő-testülethez Lakatos Albertné rendkívüli települési támogatás fellebbezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 45. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület az e törvény rendelkezései
alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati
rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez,
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
Dombrád Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások szabályairól
szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletében az alábbiakról rendelkezett:
3) Létfenntartást veszélyeztető helyzet:
a) akinek település közigazgatási területén lévő lakhatást biztosító ingatlanát elpusztító vagy
rendeltetését akadályozó elemi kár éri (tűz, szél-, hóvihar, belvíz, árvíz, jégverés, más
időjárási károsító hatás) – ide nem értve azokat az ingatlanban keletkezett károkat, melyeket
az okozott, hogy a lakó nem végezte el az ingatlan állagmegóvást segítő munkálatokat – és az
érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:
aa) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
ab) lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója.
b) kérelmező családjában a családfenntartó halála.
(4) Időszakosan bekövetkező vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma: Folyamatos
kórházi kezelés, melynek ideje eléri a hat hetet.

Lakatos Albertné (Orgován Tímea) Dombrád, Széchenyi út 1. szám alatti lakos rendkívüli
települési támogatás megállapítása céljából kérelmet nyújtott be Dombrád Város Képviselőtestületének Településfejlesztési Bizottságához. A Bizottság a kérelmet elutasította, a
rendeletben meghatározott feltételek hiánya miatt.
Lakatos Albertné a Bizottságnak benyújtott kérelmét azzal indokolta, hogy férje GYET-en
volt, de a legkisebb gyermekük betöltötte a nyolc évet, és az ellátása megszűnt. A család
jövedelme csökkent 25650,-Ft-tal. A férjének három hónapig együtt kell működni a
munkaügyi központtal, csak aztán kaphat foglalkoztatás helyettesítő támogatást. Minden
hónapban vizet kell fizetnie, mert különben felbontják a részletfizetési megállapodást. Ezek
mellet még ott a villany és egyéb kiadások, amit a család jövedelméből nem tud megoldani.
Lakatos Albertné fellebbezését azzal indokolta, hogy ez szerinte tartós létfenntartási
probléma.
Dombrád Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások
szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletében a fentiek szerint
rendelkezett a tartósan fennálló létfenntartási probléma jogosultsági feltételeiről.
Lakatos Albertné fellebbezését javaslom elutasítani, mivel a Képviselő-testület rendeletében
meghatározott feltételnek nem felel meg.
Kérem az előterjesztés megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Nagy János
jegyző

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.…/….(... ...)
önkormányzati határozata
Lakatos Albertné rendkívüli települési támogatás fellebbezés ügye
Lakatos Albertné (Orgován Tímea) - (született: Kisvárda, 1980. 05. 10.; anyja neve:Gombos
Judit) Dombrád, Széchenyi út 1. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás ügyben
benyújtott fellebbezését elutasítja.
Az eljárás költségét az önkormányzat viseli.
A határozat a közléssel jogerős, ellene államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálatát - jogszabálysértés hivatkozással – a kézhezvételtől számított 30 napon
belül a Nyíregyházi Törvényszéktől (nyíregyháza, Bocskai u. 2. ) lehet kérni. A keresetlevelet az
elsőfokú határozatot hozó szervnél lehet benyújtani, elektronikus ügyintézésnek helye nincs. A
bírósági eljárás illetékköteles, az illeték összege 30. 000,-Ft, amelyet a bíróság rendelkezése alapján
utólag kell megfizetni.
INDOKOLÁS
Lakatos Albertné Dombrád, Széchenyi út 1. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás
megállapítása végett fordult a Településfejlesztési Bizottsághoz. A rendkívüli települési támogatás
megállapítását arra tekintettel kérte, hogy a családjában a jövedelem csökkenése miatt nehezen élnek.
A családjában ezért tartósan fennálló létfenntartási probléma van. A Bizottság a kérelmet elutasította.
Lakatos Albertné a döntés ellen fellebbezést nyújtott be.
Kérelmében előadta, hogy férje GYET-en volt, de a legkisebb gyermekük betöltötte a nyolc évet, és
az ellátása megszűnt. A család jövedelme csökkent 25650,-Ft-tal. A férjének három hónapig együtt
kell működni a munkaügyi központtal, csak aztán kaphat foglalkoztatás helyettesítő támogatást.
Minden hónapban vízdíjat kell fizetnie, mert különben felbontják a részletfizetési megállapodást. Ezek
mellet még ott a villany és egyéb kiadások, amit a család jövedelméből nem tud megoldani. Lakatos
Albertné fellebbezését azzal indokolta, hogy ez szerinte tartós létfenntartási probléma.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdése alapján „a képviselő-testület az e
törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként,
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást
nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen…
(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a
gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.27) számú rendeletében az alábbiak
szerint rendelkezett:
3) Létfenntartást veszélyeztető helyzet:
a) akinek település közigazgatási területén lévő lakhatást biztosító ingatlanát elpusztító vagy
rendeltetését akadályozó elemi kár éri (tűz, szél-, hóvihar, belvíz, árvíz, jégverés, más időjárási
károsító hatás) – ide nem értve azokat az ingatlanban keletkezett károkat, melyeket az okozott, hogy a
lakó nem végezte el az ingatlan állagmegóvást segítő munkálatokat – és az érintett ingatlanban az
alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:
aa) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
ab) lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója.
b) kérelmező családjában a családfenntartó halála.

(4) Időszakosan bekövetkező vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma:
Folyamatos kórházi kezelés, melynek ideje eléri a hat hetet.
Az Szt. 45. § (1) bekezdése az önkormányzat képviselő-testületét arra hatalmazta fel, hogy
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján nyújtson segítséget a
rászorulók számára
E szociális ellátás feltételei meghatározásának lehetőségét éppen a fenti törvényhelyből
idézett kifejezés adja meg, ami azt jelenti, hogy a helyi rendelet szabályai szerint kötelező a
Településfejlesztési Bizottságnak dönteni.
Megállapítja továbbá, hogy Dombrád Város Képviselő-testület 3/2015. (II.27) számú rendeletében
tartósan fennálló létfenntartási probléma feltételeiről a fentiek szerint rendelkezett, ezért Lakatos
Albertné indokai nem felelnek meg a rendeletben meghatározott feltételnek.
Mindezek alapján Lakatos Albertné rendkívüli települési támogatás elutasítása miatt benyújtott
fellebbezését elutasítja.
A Képviselő-testület a hatáskörét és illetékességét a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
25.§ (3) bekezdése b.) pontja, 32/A.§. (1) bekezdése valamint 45. § -a alapozza meg.
A jogorvoslatra való jogosultságot a Ket. 100. §. (1) bekezdés f.) pontja, alapján adtam meg.
Az eljárás költségviselésére vonatkozóan az Szt. 16. §. és a Ket. 72. § (1) bekezdés dd.) alpontja
alapján rendelkeztem.
A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §. (3) bekezdésében
foglaltak alapján rendelkeztem.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. §. (1) bekezdésébe, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. §. (2) bekezdésében rögzítettek szerint biztosítottam.
Felelős: Nagy János jegyző
Értesülnek:
Lakatos Albertné Dombrád, Széchenyi út 1. kérelmező
Irattár
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