DOMBRÁD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: 489-9/2016.
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:















110/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló
beszámolót.
111/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával elfogadta az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót.
112/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával elfogadta a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.
2016. év I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.
113/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával döntött a VP-2-4.1.2.-16 Kisméretű
terménytároló, - szárító és - tisztító építése, korszerűsítése című pályázat benyújtásáról.
114/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával megtárgyalta a Dombrádi Móra Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyének udvarán található
fúrott kút javításáról szóló előterjesztést. Úgy határozott, hogy a döntést elhalasztja, az
előterjesztést egy későbbi ülésén újratárgyalja.
115/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával döntött a köztisztviselőkkel szembeni
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak
megállapításáról.
116/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával döntött a Járási startmunka mintaprogram Mezőgazdasági
programelemben
történő
konténerszállító tehergépjármű beszerzéséről.
117/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával módosította a Dombrádi Híradó lap
szerkesztőbizottsága tagjainak megválasztásáról szóló 25/2003. (III.27.) önkormányzati
határozatot.
118/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával elbírálta a belterületi utak aszfaltozására
beadott árajánlatokat.
119/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozatával elbírálta Varga Sándor termőföld adás-vételi
szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogását.
120/2016.(IX.01.) önkormányzati határozatával módosította a Dombrádi Szociális Társulás
Társulási Megállapodását.
121/2016.(IX.01.) önkormányzati határozatával döntött a Dombrádi Református
Egyházközséggel házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés
kötéséről.
122/2016.(IX.01.) önkormányzati határozatával módosította a VP-6.7.4.1.1-16 Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat elfogadásáról szóló 34/2016.(III.25.) önkormányzati
határozatot.




19/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendeletével módosította az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletet.
20/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendeletével módosította a talajterhelési díjról szóló 11/2014.
(V.30.) önkormányzati rendeletet.

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi beszámolóm óta történt fontosabb eseményekről az alábbi tájékoztatót adom:


2016. augusztus 28-án (vasárnap) 15 órakor került sor a Bereczky Zsigmond Református
Általános Iskola ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletére, ahol képviseltem önkormányzatunkat.



2016. augusztus 30-án (kedd) 10 órai kezdettel tartotta tanévnyitó értekezletét a Dombrádi Móra
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Tantestülete, mely
megbeszélésen részt vettem.



2016. augusztus 30-án (kedd) tartotta nevelőtestületi értekezletét a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde, mely eseményen képviseltem az önkormányzatot.



2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) volt a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepélyes tanévnyitó ünnepsége, ahol képviseltem
önkormányzatunkat.



A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola számára
az LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítvány lehetőséget biztosított arra, hogy informatikai
eszközállományát megnövelje. Az alapítvány célja, hogy a helyi lakosok továbbképezzék
magukat az informatika, illetve a nyelv területén. Az Alapítvány képviseletében Dr. Tószőllőssy
Géza főigazgató úr és Kaposvári-Tolnay Gabriella oktatási és támogatási operatív referens 2016.
augusztus 31-én ünnepélyes keretek között 9 informatikai eszközt adott át az iskola részére,
amely tartalmaz 8 db ACER laptopot és egy TL-SG1024D típusú 24 portos gigabites Switch-et.
Az LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítvány akkreditált felnőttképző intézmény, melynek
célja a foglalkoztathatóság és a munkaerő-piaci akalmasság elősegítése. Az Alapítvány szakmai
képzései elsősorban az informatika, a vállalkozás és nyelvoktatás területeit fedik le. Az LSI
Alapítvány lehetőséget biztosít ECDL tanusítvány megszerzésére, valamint angol, német és
informatikai szakmai nyelvvizsga megszerzésére. Az Alapítvány az oktatásban a hagyományos
és az e-learning képzést is alkalmazza, így szívügyük a fiatalok informatikai kultúrájának
fejlesztése.



2016. augusztus 19-e kellemes, napsütéses nyári délutánján ünnepélyes keretek között zajlott
Államalapító Szent István királyunk ünnepe Dombrádon a Helytörténeti Kiállítás és Horváth
József Alkotóház udvarán, a Millenniumi Parkban. A megemlékezést Seszták Oszkár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg ünnepi beszédével. Az új
kenyér megszentelését követően polgármesterként méltattam a "Dombrád Városért - Pro Urbe"

kitüntető elismerésben részesülő Dr. Papp László és Dr. Ritli Jánosné Dr. helyi lakosokat, akik
kiemelkedő munkát végeztek Dombrád város gazdasági, kulturális, társadalmi, egészségügyi
fejlődése terén és ezzel jelentősen hozzájárultak Dombrád város szellemi, erkölcsi és anyagi
értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. A díjakat Dr. Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszter adta át. Az ünnepség végén a Rétközi Hagyományőrző Csűrdöngölő
Néptáncegyüttes műsora szórakoztatta a jelenlévőket, majd a rendezők a már hagyományosnak
számító túrós rétessel kedveskedtek a szép számban megjelent ünneplő közönségnek.


A Képviselő-testület a 115/2015.(VII.07.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a
KEOP-20150-5.7.0 azonosítószámú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című kiemelt projekt kivitelezési munkálatainak befejezéséig szünetelteti a
Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában
található ebédlő (4492 Dombrád, Andrássy u. 67.) bérbeadását. A projekt 2015. december 15.
napján került befejezésre, így ettől az időponttól fogva az ebédlő bérbeadásának nincs akadálya.



A képviselő-testület 58/2016.(IV.28.) önkormányzati határozatával döntött a dombrádi 158.
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban az előzetesen kirendelt szakértő által megállapított kártalanítási
érték vételárként való felkínálásáról. Az ingatlan vonatkozásában az önkormányzat kisajátítási
eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat által megvásárlandó ingatlan résztulajdonosai
Amerikában élnek. A résztulajdonosok az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított érték
kiközléséről szóló levelet nem vették át. Ez a körülmény alapozza meg azt, hogy kisajátítási
eljárást indíthat az önkormányzat.



Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezet szerint
elfogadni szíveskedjen.

Dombrád, 2016. szeptember 14.
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 110/2016.(VIII.25.), 111/2016.(VIII.25.), 112/2016.(VIII.25.), 113/2016.(VIII.25.), 114/2016.
(VIII.25.), 115/2016.(VIII.25.), 116/2016.(VIII.25.), 117/2016.(VIII.25.), 118/2016.(VIII.25.),
119/2016.(VIII.25.), 120/2016.(IX.01.), 121/2016.(IX.01.), 122/2016.(IX.01.) önkormányzati
határozatokról és a 19/2016.(VIII.26.), 20/2016.(VIII.26.) 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:

/2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

2016. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett
nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős
mértékben csökkenthette a hozzájárulás.
A belügyminiszter ez évben ismét pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi
költségvetésről szóló 2015. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím szerint.
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016.
január 1-jei adatai alapján az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
pályázhatnak. Dombrád Város a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat, így a pályázatban való részvételre jogosultak
vagyunk.
A 2016. január - 2016. augusztus hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának
átlaga alapján 387 család után igényelhet támogatást az önkormányzat.
Választható támogatás fajtái:




Keménylombos tűzifa
Lágylombos tűzifa
Barnakőszén

724 m3/q
1086 m3/q
2172 m3/q

Javaslom, hogy az idén a barnakőszénre adjuk be a pályázatot.
Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatásban részesített települési
önkormányzatoknak rendeletben kell majd szabályozniuk a szociális rászorultság szabályait, az
igénylés részletes feltételeit, akként, hogy
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt
élvezzen,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
- vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér
Az igénylés benyújtási határideje 2016. szeptember 30.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Dombrád, 2016. szeptember 14.

Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

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

2016. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról

A Képviselő-testület
1. megtárgyalta a 2016. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést.
2. elhatározza, hogy a szociális ellátások körének bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag igénylést
be kívánja nyújtani. Az igénylésben barnakőszén támogatását kéri feltüntetni. A pályázat benyújtása
önerőt nem igényel, és Dombrád Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális tüzelőben
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A kezelési, raktározási, szétosztási, kiszállítási költségeket a
2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: folyamatos

DOMBRÁD VÁROS
POLGÁRMESTERE
Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel.: 45/465-001
Fax.: 45/565-002
Szám: ………../2016
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához
való csatlakozásról

Tisztelt Képviselő- testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2016.
augusztus 29-én nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
Az önkormányzatok támogatóként – önkéntesen -.csatlakozhatnak az Ösztöndíjrendszerhez.
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa elektronikus
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat
lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják
el.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati,
a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a
felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek mellékletét
képező ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” eredeti, aláírt,
lepecsételt példányának megküldésével történhet.
A Nyilatkozat beküldésének és a pályázat kiírásának határideje: 2016. október 3.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium
által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2016. október 4-én kiírják a pályázatot a
jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánók ("B" típusú pályázat) számára.
A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővítésére,
illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat
elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat
tartalmazhatják.

A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A
Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.
Az „A” típusú program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali munkarend) képzésben vesznek részt.
B típusú pályázatot a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek nyújthatnak be, akik a 2017/2018-as tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultsága figyelembe vételével lehet
eljárni.

A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára
garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át az ösztöndíjban részesülő
hallgatók öt havi támogatási összegét a Támogatáskezelő célszámlájára. Az ösztöndíjat a hallgatói
juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a jogosultaknak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a
kifizetés előtt megvizsgálni a jogosultságot. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását
követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt visszautalja a települési önkormányzat
bankszámlájára, és az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem
Bursa támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Dombrád Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához, s az
önkormányzat költségvetési helyzetét figyelembe véve a határozattervezetben foglaltak szerint döntsön
a szociális rászorultság feltételéről. Az ösztöndíj összegét „A” típusú pályázat esetén 3 000 Ft/hó, „B”
típusú pályázat esetén 1 000 Ft/hó összegben javaslom megállapítani.
D o m b r á d , 2016. szeptember 15.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./….. . (… …)
önkormányzati határozata
a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról
A képviselő-testület
1. Megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójáról szóló előterjesztést.
2. Kinyilvánítja, hogy csatlakozni kíván az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.

3. A pályázatot az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Kiírás szerint írja ki a melléklet
szerint.
4. Megbízza polgármesterét, hogy a képviselő-testület nevében a csatlakozási dokumentumot aláírja.
5. Az egyedi pályázatok elbírálásának hatáskörét
Településfejlesztési Bizottságára ruházza át.

Dombrád

Város

Képviselő-testületének

6. A szociális rászorultság helyi szabályát az alábbiak szerint állapítja meg:
az egyéb feltételek fennállása esetén támogatásra jogosult az a pályázó, akinek háztartásában a
benyújtást megelőző hónap jövedelme alapján az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum 150 %-át – 42 750 Ft-ot.
7. Az ösztöndíj összege pályázóként:
„A” típusú pályázat esetén:
„B” típusú pályázat esetén:

3 000 Ft/hó,
1 000 Ft/hó.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2016. október 3.

Melléklet a ……../…..(……..) önkormányzati határozathoz

Pályázati kiírás
Dombrád Város Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
kiírja 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű

támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok a Dombrád Város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,
valamint azok is, akiknek hallgatói jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel (az ő esetükben a
folyósítás feltétele, hogy a pályázó a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen).
A „B” típusú pályázatra azok a Dombrád Város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
(A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen
megkezdik.)
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és
pályázati adatok ellenőrzését és rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Dombrádi Közös
Önkormányzati Hivatalba kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.

A pályázat kötelező mellékletei:

-

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév
első félévéről („A” típusú pályázat esetén),
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

-

A pályázónak és a lakóhelye szerinti lakásban vele életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek a kérelem benyújtását megelőző
hónapra vonatkozó jövedelemigazolása („A” és „B” típusú pályázat esetén).

-

Nyilatkozat a pályázóval közös háztartásban élő személyekről („A” és „B” típusú pályázat
esetén).
A támogatás szempontjából az a pályázó tekinthető szociálisan rászorultnak, s támogatás csak
annak a pályázónak állapítható meg, akinek háztartásában a kérelem benyújtását megelőző
hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb összegű öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át, azaz 42 750 Ft-ot.

A pályázat csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
–

Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény, „B” típusú pályázat esetén az Oktatási
Hivatal hallgatói jogviszonyáról, ill. felvételi jelentkezése eredményéről a Támogatáskezelőnek,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

–

a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg
az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje,

–

a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje,

–

a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-ig:

a) az önkormányzat a formai ellenőrzés és az elbírálás során a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel
az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok

önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra
kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett.
A hiánypótlási határidő: 5 nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és
kizárását írásban indokolja;
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) a pályázat elbírálása korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultsága alapján történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben
nincs helye jogorvoslatnak.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat területéről.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést
egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának
megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az
esetben rendelkezik a támogatás visszavonásáról.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017. január 20-ig értesíti a
települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPERBursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően
2017. március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíjfolyósítás módjáról.
B típusú pályázat esetén:
A pályázó a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével köteles 2017.
augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2017/2018. tanévben melyik
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles továbbá nyilatkozni arról, hogy
a 2017-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama
alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2016/2017. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a
hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj
folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
„B” típusú pályázat esetén az ösztöndíj-folyósítás feltétele hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2017/2018. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
8. Az ösztöndíj folyósítása
„A” típusú ösztöndíj:
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március.
„B” típusú ösztöndíj:
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2017/2018. tanév, a
2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.
Az önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben utalja át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a
beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez
abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az
önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a
Támogatáskezelő számlájára.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt az a felsőoktatási intézmény
folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat
kapja. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény
megvizsgálja.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó - és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
Az ösztöndíj összege:
„A” típusú pályázat esetén:
„B” típusú pályázat esetén:

3 000 Ft/hó,
1 000 Ft/hó.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni
a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381
Budapest, Pf.: 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától,
a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett
ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként
megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas
a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi
részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

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

Száma: ………./2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Dombrád Város Önkormányzatánál meghirdetett védőnői pályázat elbírálására
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. augusztus 9. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a 108/2016.
(VIII.09.) önkormányzati határozatával döntött a III. számú védőnői körzet álláshelyének
meghirdetéséről.
A pályázati kiírás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes honlapján 2016. augusztus 15. napján került közzétételre, mely naptól számítjuk a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4)
bekezdése alapján a pályázat benyújtására biztosított 15 napot a védőnői állás tekintetében. A védőnői
pályázat benyújtására biztosított törvényes határidőben az alábbi pályázók pályázata érkezett:
- TUZA BOGLÁRKA PETRONELLA: 4517 Gégény, Rózsás utca 23. szám alatti lakos pályázata
2016. augusztus 18-i feladási dátummal érkezett ajánlott küldeményként postai úton, a borítékra ráírva:
„3161/2016.” pályázati azonosító szám és a munkakör megnevezése „védőnő”. A pályázathoz csatolt
mellékletek: képesítést igazoló okirat másolata, szakmai és személyes önéletrajz, nyilatkozat arról,
hogy pályázatának tárgyalását nyílt ülésen kéri, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.
- RÉMIK KRISZTINA: 4522 Nyírtass, Árpád út 74. szám alatti lakos pályázata 2016. augusztus 30-i
feladási dátummal érkezett ajánlott küldeményként postai úton, a borítékra ráírva: „3161/2016.”
pályázati azonosító szám és a munkakör megnevezése „védőnő”. A pályázathoz csatolt mellékletek:
egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon tanulmányi kötelezettségeinek elvégzését igazoló
okirat másolata, szakmai és személyes önéletrajz, angol középfokú (B2) nyelvvizsga bizonyítvány
másolata, Európai Számítógép-használói Jogosítvány másolata, nyilatkozat arról, hogy pályázatának
tárgyalását nyílt ülésen kéri, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az elbírálásban
résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A
pályázó 2016. szeptember 8-án pótolta a képesítését igazoló okirat másolatát.
A védőnői kinevezés feltételeként meghatározott szakirányú szakképzettség az 49/2004. (V.21.)
ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
valamint azzal egyenértékűnek elismert oklevél.
A pályázati kiírásnak megfelelően a képviselő-testület a döntést megelőzően lehetőséget biztosít a
személyes meghallgatásra. A Kjt. 83/A. §-a alapján az önkormányzati közalkalmazotti jogviszony
vonatkozásában a kinevezés kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A fentiek alapján megállapítható, hogy Tuza Boglárka Petronella és Rémik Krisztina védőnői
állásra benyújtott pályázata formailag és tartalmilag is megfelel a pályázati kiírásnak, így a pályázók
pályázatát érvényesnek kell nyilvánítani. A pályázók szakmailag alkalmasak a védőnői állás
betöltésére. A Kjt. értelmében kinevezést és vezetői megbízást adni csak annak a közalkalmazottnak
lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és a pályázati feltételeknek megfelel.
A Kjt. 66. § (1) bekezdése alapján a fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény
garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat
garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat az éves költségvetési törvény állapítja meg.
Tuza Boglárka Petronella pályázó besorolása a közalkalmazotti bértábla szerint F fizetési osztály és 1.
fizetési fokozat. Az 1. fizetési fokozathoz tartozó garantált illetmény összege a 2016. évi költségvetési
törvény alapján 122.000-Ft, tehát a garantált illetmény 122.000,-Ft. A garantált illetményhez az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján hozzáadódnak az alábbi illetményt növelő
elemek, melyek III. számú védőnői körzet OEP általi finanszírozásából kerültek megállapításra:
Illetménykiegészítés:
Fenntartó által garantált illetményemelés:
Területi pótlék:

7.000 Ft
28.191 Ft
13.800 Ft

Határozott időre szóló keresetkiegészítés

16.780 Ft

Mindezek alapján az illetmény összege bruttó 187.771-Ft.
Rémik Krisztina pályázó besorolása a közalkalmazotti bértábla szerint F fizetési osztály és 1. fizetési
fokozat. Az 1. fizetési fokozathoz tartozó garantált illetmény összege a 2016. évi költségvetési törvény
alapján 122.000,-Ft, tehát a garantált illetmény 122.000,-Ft. A garantált illetményhez az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján hozzáadódnak az alábbi illetményt növelő elemek, melyek II.
számú védőnői körzet OEP általi finanszírozásából kerültek megállapításra:
Illetménykiegészítés:
Fenntartó által garantált illetményemelés:
Területi pótlék:
Határozott időre szóló keresetkiegészítés

7.000 Ft
28.191 Ft
13.800 Ft
16.780 Ft

Mindezek alapján az illetmény összege bruttó 187.771-Ft.
A védőnői állásra beérkezett pályázatokat jelen előterjesztésem mellékleteként csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezeteket
elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2016. szeptember 12.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzatnál védőnői pályázatok érvényességének megállapításáról
A Képviselő-testület
az előterjesztés alapján a beérkezett pályázati anyagot megismerte, megállapítja, hogy

1. Tuza Boglárka Petronella védőnői állásra benyújtott pályázata a pályázati kiírásnak
tartalmilag, formailag megfelel, a pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
2. Rémik Krisztina védőnői állásra benyújtott pályázata a pályázati kiírásnak tartalmilag,
formailag megfelel, a pályázatát érvényesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

„A”
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzatnál védőnő kinevezéséről, illetményének megállapításáról
A Képviselő-testület
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 2016. október 3. napjától Dombrád Város Önkormányzatnál a III.
számú védőnői körzetben kinevezi határozatlan időre 3 hónap próbaidő kikötésével Tuza
Boglárka Petronellát védőnői munkakörben.
2. Havi illetményét a következők szerint állapítja meg:
Mindezek alapján az illetmény összege bruttó 187.771 Ft

Alapilletménye:
Illetménykiegészítés:
Fenntartó által garantált illetményemelés:
Területi pótlék:
Határozott időre szóló keresetkiegészítés
Összesen:

122.000 Ft
7.000 Ft
28.191 Ft
13.800 Ft
16.780 Ft
187.771 Ft

3. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel összefüggő okiratok aláírására, valamint az érdekeltek
részére történő megküldésére.
Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2016. október 3.

Határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Tuza Boglárka Petronella
MÁK Nyíregyháza
Munkaügyi ügyintéző
Irattár

„B”
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzatnál védőnő kinevezéséről, illetményének megállapításáról
A Képviselő-testület
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 2016. október 3. napjától Dombrád Város Önkormányzatnál a
III. számú védőnői körzetben kinevezi határozatlan időre 3 hónap próbaidő kikötésével
Rémik Krisztinát védőnői munkakörben.
2. Havi illetményét a következők szerint állapítja meg:
Mindezek alapján az illetmény összege bruttó 187.771 Ft

Alapilletménye:
Illetménykiegészítés:
Fenntartó által garantált illetményemelés:
Területi pótlék:
Határozott időre szóló keresetkiegészítés
Összesen:

122.000 Ft
7.000 Ft
28.191 Ft
13.800 Ft
16.780 Ft
187.771 Ft

3. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel összefüggő okiratok aláírására, valamint az érdekeltek
részére történő megküldésére.
Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2016. október 3.

Határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Rémik Krisztina
MÁK Nyíregyháza
Munkaügyi ügyintéző
Irattár

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Száma: ………../2016.
ELŐTERJESZTÉS
- Képviselő-testülethez –
A dombrádi 1368 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2016. június 30-i ülésén fogadta el a dombrádi 1368. hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban az előzetesen kirendelt szakértő által megállapított kártalanítási érték vételárként való

felkínálásáról szóló 99/2016.(VI.30.) önkormányzati határozatát, melyben arról döntött a Képviselőtestület, hogy az Önkormányzatunk által kisajátítani kívánt dombrádi 1368 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban az előzetesen kirendelt Poór Lajos ingatlanszakértő által megállapított 666.753 Ft-ot
kínálja fel az ingatlan tulajdonosainak - tulajdonhányaduk arányában -, mint vételi összeget.
A Képviselő-testület 2016. augusztus 9-én megtartott ülésén fogadta el a dombrádi 1368 hrsz-ú
ingatlan megvételével kapcsolatos kínálati ár meghatározásáról szóló 109/2016. (VIII.09.)
önkormányzati határozatát, melyben az előzetesen kirendelt szakértő által megállapított 666.753 Ft
vételár helyett 1.200.000 Ft vételárat ajánlott fel ingatlan tulajdonosainak tulajdonrészüknek megfelelő
megosztásban.
Kanyári Ferencné 3/12-ed tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos a fentiek alapján a tulajdonrészéért
felajánlott 300.000 Ft-os vételi összeget elfogadta, ezért esetében a kisajátítást helyettesítő adásvételi
szerződés megkötésére van lehetősége Önkormányzatunknak.
Juhász Lászlóné 6/12-ed tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos a tulajdonrészéért felajánlott
600.000 Ft-os vételi összeget nem fogadta el, 1.000.000 Ft összegű vételárat tartana elfogadhatónak,
valamint a néhai Ágoston Béla hagyatéki eljárása még nem zárult el, ezért tekintetükben a kisajátítási
eljárás megindítását javaslom.
A kisajátítási eljárás megindításának szabályairól kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 24. §-a
rendelkezik:
„24. § (1) A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a kisajátítási hatóság honlapján
közzétett formanyomtatványon - ingatlanonként kell benyújtani.
(2) A kérelmet a kisajátítást kérő nyújtja be. Az állam, önkormányzat mint kisajátítást kérő nevében a
tulajdonosi jogot gyakorló szerv, illetve az a szerv járhat el, amelyet az állami, önkormányzati
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv meghatalmaz, vagy az eljárásra jogszabály jelöl ki, vagy amely
olyan állami, önkormányzati költségvetési szerv, amelynek - jogszabály vagy az alapító okirata alapján
- a kisajátítást megalapozó közérdekű cél megvalósítása a feladatkörébe tartozik. Kisajátítást kérő
harmadik személyként a 36. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a tevékenység végzésére engedéllyel
rendelkező, nem engedélyköteles tevékenység esetén a létesítő okirata szerint a kisajátítási célt
megvalósító tevékenységre jogosult, illetve az állam javára - törvényi rendelkezés alapján - saját
nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kijelölt személy járhat el.

A fentiek alapján javaslom a 1368. hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását és kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
Dombrád, 2016. szeptember 13.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
A dombrádi 1368. hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindításáról

A Képviselő-testület
1. a dombrádi 1368 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. § c) pontja szerinti
településrendezési célból meg kívánja szerezni.
2. felhatalmazza a polgármestert a Kstv. 24. § szerint a kisajátítási eljárás iránti kérelem
beadásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

3. felhatalmazza a polgármestert Kanyári Ferencné tulajdonos (4493 Tiszakanyár, Dombrádi u.
23/A.) 3/12-ed tulajdonrészével kapcsolatban 300.000 Ft vételár ellenében kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés kötésére.
4. a kisajátítási eljárással összefüggő költségekhez a pénzügyi fedezetet a 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: folyamatos

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

Száma: ………….../2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A Petőfi Sándor köz, 1850 hrsz-ú belterületi út zsákutca jellegének megszüntetésére irányuló
kérelemről való döntésre
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2016. április 18-i ülésén fogadta el Dombrád Város belterületén található
Petőfi Sándor köz, 1850 hrsz. belterületi út közúti közlekedési forgalom korlátozásáról szóló 57/2016.
(IV.18.) önkormányzati határozatát (a továbbiakban: H.).

A határozat értelmében a Petőfi Sándor köz, 1850 hrsz-ú belterületi út zsákutcává alakítása
megtörtént. A zsákutcává alakítás ellen Vincze Menyhért dombrádi lakos aláírásgyűjtést
kezdeményezett, melyet 30 dombrádi, újdombrádi, tiszakanyári és kékcsei gazda írt alá.
A forgalomkorlátozó intézkedés bevezetésére azért került sor, mivel a Petőfi Sándor köz végén
mezőgazdasági területek találhatók, melyek művelése érdekében az érintett gazdák a tárgyi kiépített
lakóutcát használják mezőgazdasági gépeikkel földjeik megközelítésére. Az utca lakói jelezték az
Önkormányzat felé, hogy ez az átmenő forgalom rendkívül nagy zajhatással jár, valamint a
mezőgazdasági gépek által felhordott sarat a gazdák nem takarítják és az így felhalmozódó sárréteg
miatt az utcán való közlekedés rendkívüli nehézségekkel jár. Kérték, hogy az Önkormányzat, mint az
érintett utca tulajdonosa és útkezelője vizsgálja felül a fentiekben nevesített probléma megoldásának
lehetőségeként az utca végének fizikai akadállyal történő lezárását, így szüntetve meg a mezőgazdasági
átmenő forgalom által okozott zaj- és rezgésből keletkező problémákat, károkozásokat.
A kérdésben való döntésre a felhatalmazást az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdése adta, miszerint az utak
forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és
eltávolítása az út kezelőjének a feladata.
A fenti probléma megoldására határozott arról a Képviselő-testület, hogy a Petőfi Sándor köz,
Petőfi Sándor utca felőli végére „zsákutca” tábla kihelyezése szükséges. Az intézkedést előidéző
helyzet a forgalomkorlátozó intézkedés eltörlése esetén újra előállna, ezért javaslom a Tisztelt
Képviselő-testületnek, hogy az aláírásgyűjtés ellenére a H.-ban meghozott döntésén ne változtasson.

Az aláírók kérelmét mellékelten csatolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2016. szeptember 12.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A Petőfi Sándor köz, 1850 hrsz-ú belterületi út zsákutca jellegének megszüntetésére irányuló
kérelemről való döntésről
A Képviselő-testület
1. megtárgyalta a Petőfi Sándor köz, 1850 hrsz-ú belterületi út zsákutca jellegének
megszüntetésére irányuló kérelemről való döntésről szóló előterjesztést.
2. az aláírók kérelmét, miszerint a Petőfi Sándor köz zsákutca jellegét szüntessék meg, nem
támogatja.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: folyamatos

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: 3571/2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásban való részvételre
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó,
lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő
támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi
stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam ad központi információs rendszer
szintű támogatást. Az ASP technológia alkalmazásának lényege, hogy az önkormányzat nem magát a
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel gépeire és kezdi el annak használatát, hanem egy
szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat, s így biztosítja ügyfelei
hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az

önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január elsejétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak
szerint (25. §) az e-ügyintézés lehetőségét. Ehhez mindössze megfelelő internet-kapcsolatra és egy
böngészővel ellátott számítógépre van szükség, az önkormányzatnak a saját számítógépén semmit
nem kell telepítenie, e helyett a böngésző segítségével, távoli azonosítás használatával lép be a
szolgáltatásba. A böngészőben megnyíló felületen minden önkormányzat egységes formában férhet
hozzá a nyújtott szolgáltatásokhoz, és – bár az adatok tárolása központilag történik – minden
önkormányzat csak a saját adataihoz fér hozzá.
Az ASP technológia segítségével történő önkormányzati feladatellátás-támogatás
kiterjesztése két lépcsőben valósul meg:
 az önkormányzatok önkéntes részvételével (ASP1 projekt);
 az önkormányzatok kötelező részvételével, országos kiterjesztés (ASP 2.0 projekt).
Az önkormányzatok önkéntes részvételével történő feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések
megvalósítása uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban. A projekt célja az ASP
rendszer kialakítása volt; azzal, hogy ahhoz az önkormányzatok önkéntesen csatlakozhattak. A
projekt megvalósítása kapcsán az alábbi szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer,
gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő
rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer.
Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai
támogatását látják el.
Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti

és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ informatikai üzemeltetésért a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
felelős.
Az ASP 2.0 projekt
A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremti meg az Mötv. 114. §-ának
módosításával. A törvény alapján az önkormányzati ASP rendszer lényegi eleme az ún.
„önkormányzati adattárház” létrehozása. A törvény értelmében az önkormányzati
adattárházat a Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási
folyamatok megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati
felhasználása, a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése
céljából, a helyi önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos
állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében üzemelteti.
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
2016. január 1-jei adatai alapján az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak. Dombrád Város a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.
melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat, így a
pályázatban való részvételre jogosultak vagyunk. A törvény az adatösszegzés és
adatszolgáltatás feltételeinek meghatározását kormányrendeleti szintre utalja.
A szabályozás lényegi eleme a következők:
a) A feladatellátás megoszlása
b) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei









adó szakrendszer
gazdálkodási szakrendszer
ingatlanvagyon kataszter szakrendszer
ipar-, és kereskedelmi szakrendszer
iratkezelő szakrendszer
portál-rendszer, települési portál
elektronikus ügyintézési portál
hagyatéki leltárrendszer

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás két módon lesz lehetséges. Az
egyik megoldás, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az
önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja (rendszercsatlakozás),
a másik, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett
abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján a kormányrendelet mellékletében
meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján egy
szabványosított csatolófelületen (ún. interfész-en) átadásra kerülnek az önkormányzati
adattárház számára.

A KÖFOP-1.2.1 tartalmazza az önkormányzatok részére nyújtandó támogatási
konstrukciót is:„csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez”, melynek összege 8,5 Mrd Ft. Ebből a forrásból az eszközbeszerzési,
igazgatásszervezési, adattisztítási és migrációs feladatokra mérettől, egyéb jellemzőktől
függően önkormányzatonként várhatóan 4-16 millió Ft allokálható. A csatlakozási pályázat
csak a rendszercsatlakozás költségeit támogatja.
Csatlakoztatási feladatok:
 csatlakozási igényfelmérés és tervezés
 eszközök beszerzése
 működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
 önkormányzatok elektronikus ügyintézése
 önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
 oktatás
 tesztelés, élesítés
 projektmenedzsment, közbeszerzés, kommunikáció
 önkormányzati szakrendszerek
Csatlakozás, csatlakozási határidő:






I. ütem-2017. január 1.
Azon önálló hivatalt alkotó önkormányzatok, amelyek 5000 fő alatti
településen, illetve azok az önkormányzatok, amelyek közös hivatalt alkotnak
és egyik település sem nagyobb, mint 5000 fő és ahol az önkormányzat
rendelkezik megfelelő sávszélességgel.
II. ütem-2017. október 1.
III. ütem-2018. január 1

Csatlakozási folyamat:
A csatlakozó önkormányzatoknak számos technikai, ügyviteli és szabályozási
feltételeknek kell megfelelniük és számos feladatot kell végrehajtaniuk annak érdekében,
hogy az Onkormányzati ASP rendszeréhez csatlakozni tudjanak. A csatlakozási folyamat
az alábbi szakaszokra bontható:
- csatlakozás előkészítési szakasz
- csatlakozási szakasz
- éles szolgáltatás időszaka
A csatlakozás előkészítési szakasz célja az önkormányzatok felkészítése a
csatlakozásra, az ASP 2.0 projekttel, Kincstárral kapcsolatos kommunikációs csatornák
kiépítése, a csatlakozás helyi feladatainak megtervezése, a csatlakozási feltételek
biztosításához szükséges beszerzések megkezdése, és a Csatlakozási és szolgáltatási
szerződés előkészítése, megkötése. Ebben a szakaszban nagyon lényeges pont a megfelelő
képzések biztosítása és az ehhez rendelt humán erőforrások kérdése.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a Dombrádi Közös
Önkormányzati Hivatalnak (Székhelye: 4492 Dombrád, Rákóczi út 36) az I. szakaszban
van lehetősége, melynek beadási időpontja: 2016. szeptember15.-2016. szeptember 30. az
ASP Kormányrendelet 4. melléklete szerint. A Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal a
2. kategóriában (a 3000 fő-10000 fő közötti lakosságszámú települések) kezdeményezheti a
csatlakozást, a pályázat keretén belül a vissza nem térítendő támogatás összege: 7.000.000
Ft. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában
igényelhető, mely a megítélt támogatás 100%-a.
Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Dombrád, 2016. szeptember 15.

Tisztelettel:

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

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

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ” Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásban való részvételről

A Képviselő-testület
1. megtárgyalta a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásban való részvételről
szóló előterjesztést.
2. elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati
felhívásra a 2. kategóriában és a maximum 7.000.000 Ft igény benyújtására.
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel összefüggő
dokumentumok aláírására.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: folyamatos

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

Száma: ………….../2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
Az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról szóló 8/2003. (V.14.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2003. május 14-i ülésén fogadta el az első lakáshoz jutást elősegítő
támogatásról szóló 8/2003. (V.14.) önkormányzati rendeletét. A rendelet módosítására egy
alkalommal, a 2005. július 26-i ülésen, a 9/2005. (VII.26.) önkormányzati rendelet
elfogadásával került sor.
A rendelet nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény, valamint a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (II.14.) IRM rendeletet követelményeinek, ezért
felülvizsgálata indokolt.
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.)
részletesen szabályozza a jogszabály tervezetének megszerkesztésére és megszövegezésére,
valamint a megalkotott jogszabály megjelölésére, a jogszabály kihirdetése során történő
megszövegezésére vonatkozó követelményeket. A Jszr.-t minden jogszabályra alkalmazni
kell, így az önkormányzati rendeletekre is. A Képviselő-testületünk által 2003-ban
megalkotott rendeletnek is minden tekintetben meg kell felelnie a Jszr. által felállított
követelményrendszernek.
A rendeletben meghatározott első lakáshoz jutást elősegítő támogatásra Önkormányzatunk
szűkös anyagi lehetőségei miatt pénzügyi forrás már évek óta nincs hozzárendelve, azonban a
támogatás iránti kérelem benyújtásának lehetősége fennáll, ezért javaslom a rendelet hatályon
kívül helyezését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2016. szeptember 12.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

1. melléklet „Az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról szóló 8/2003. (V.14.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére” 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:
Az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról szóló 8/2003. (V.14.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül kell helyezni, mivel a rendeletben szabályozott támogatás biztosítására nem áll
fenn szükséges költségvetési keret, valamint a rendelet nem áll összhangban jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet hatályon kívül
helyezésének elmaradása esetén az Önkormányzat nem tenne eleget jogharmonizációs és
jogszabály-alkotással kapcsolatos kötelezettségeinek.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
feltételek biztosítottak.
Dombrád, 2016. szeptember 12.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

2. melléklet „Az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról szóló 8/2003. (V.14.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére” tárgyú előterjesztéshez
INDOKLÁS
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Általános indoklás
Az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról szóló 8/2003. (V.14.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül kell helyezni, mivel a rendeletben szabályozott támogatás biztosítására nem áll
fenn szükséges költségvetési keret, valamint a rendelet nem áll összhangban jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel.
Dombrád, 2016. szeptember 12.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati rendelete
Az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról szóló 8/2003. (V.14.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályon kívül helyezi az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról szóló 8/2003.
(V.14.) önkormányzati rendeletet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést
követő második nap.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Nagy János
jegyző

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

Nagy János
jegyző

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

Száma:……………/2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A Dombrád Sportegyesület kérelméről való döntésre
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombrád Sportegyesület vezetősége képviseletében Király Norbert elnök-helyettes
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben 1.500.000 Ft önerő biztosítását kéri a
Tisztelt Képviselő-testülettől a Rákóczi utcai pálya építési költségeinek fedezésére.
A Dombrád Sportegyesület vezetősége kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy
támogató döntés esetén a megítélt összeget Önkormányzatunk 2016. szeptember 30-ig utalja
át az Egyesület számlájára.
A kérelmet mellékelten csatolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2016. szeptember 20.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A Dombrád Sportegyesület kérelméről való döntésről
A Képviselő-testület
1. megtárgyalta a Dombrád Sportegyesület kérelméről való döntésről szóló előterjesztést.
2. a Dombrád Sportegyesület kérelmet támogatja. Az ehhez 1.500.000 Ft pénzösszeget
az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
3. felhatalmazza Kozmáné Kasza Veronika polgármestert a 2. pontban szereplő
támogatás Dombrád Sportegyesület részére történő folyósítására.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

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

Száma:…………/2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Dombrád Város Önkormányzatánál fennálló hivatalsegédi álláshely megszüntetésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a
következőképpen szabályozza a munkaviszony megszüntetését:
„64. § (1) A munkaviszony megszüntethető
a) közös megegyezéssel,
b) felmondással,
c) azonnali hatályú felmondással.
(2) A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető
jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja.”
A Dombrád Város Önkormányzatánál betöltött hivatalsegédi álláshely megszüntetését
gazdasági okok indokolják, mivel Önkormányzatunk szűkös anyagi lehetőségei nem teszik a
továbbiakban lehetővé az álláshely fenntartását.
Az Mt. az alábbiak szerint rendelkezik a munkaviszony felmondással történő
megszüntetésének szabályairól:
„65. § (1) A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással
megszüntetheti.
(2) A felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy
évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.
(3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de
legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap
tartama alatt.

(4) A (3) bekezdés szerinti védelem alkalmazása szempontjából a felmondás közlésének,
csoportos létszámcsökkentés esetén a 75. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás közlésének
időpontja az irányadó.
(5) A munkavállaló a (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott körülményre akkor
hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. A felmondás közlését követő munkavállalói
tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a munkáltató a felmondást írásban
visszavonhatja.
(6) A felmondás visszavonása esetén a 83. § (2)-(4) bekezdését kell alkalmazni.
66. § (1) A munkáltató felmondását köteles megindokolni.
(2) A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával,
képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.
(3) Kizárólag
a) a munkáltató személyében bekövetkező változás,
b) a 99. § (3) bekezdése vagy a 135. § (4) bekezdése szerinti megállapodás munkavállaló
általi felmondása
nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.
(4) A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú
munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt
éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt
felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló
képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a
munkáltatónál a 45. § (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött
munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen
másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló
ajánlatot elutasítja.
(6) Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő
megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a (4)-(5) bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli
szabadságot (128. §) nem vesz igénybe.
(7) A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő
munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével
indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem
foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból
megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos
ok nélkül nem fogadja el.
(8) A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti
a) a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
b) a munkavállaló képességére alapított okból vagy
c) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.
(9) A munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő
megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.
67. § (1) A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles
indokolni.
(2) A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles
megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony
fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.”

A hivatalsegédi álláshely megszüntetése az Mt. 66. § (2) bekezdése szerinti minősítés alá
esik, tehát a határozatlan idejű munkaviszony megszüntethető a munkáltató működésével
összefüggő ok esetében.
A munkavállalót munkaviszonyának végkielégítéssel történő megszüntetése esetén
végkielégítés illeti meg. A végkielégítés összegéről a következőképpen rendelkezik az Mt.:
„77. § (3) A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén egyhavi,
b) legalább öt év esetén kéthavi,
c) legalább tíz év esetén háromhavi,
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,
e) legalább húsz év esetén öthavi,
f) legalább huszonöt év esetén hathavi
távolléti díj összege.
(4) A végkielégítésnek a (3) bekezdés
a) a)-b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,
b) c)-d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,
c) e)-f) pontban meghatározott mértéke háromhavi
távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben meghatározott
módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven
belül szűnik meg.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2016. szeptember 19.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzatánál fennálló hivatalsegédi álláshely megszüntetéséről
A Képviselő-testület
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 65. § (1)
bekezdése alkalmazásával
1.

1 fő Dombrád Város Önkormányzatánál foglalkoztatott hivatalsegéd
munkaviszonyának felmondással, 2016. szeptember 30-i kezdőnappal történő
megszüntetéséről dönt az Mt. 66. § (2) bekezdés szerinti ok alapján: „A
felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos
magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok
lehet.”

2.

utasítja Dombrád Város Önkormányzata Polgármesterét, hogy az Mt. 65. § (1)
bekezdése alapján Dombrád Város Önkormányzata 1 fő főfoglalkozásban,
határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott hivatalsegéd álláshelyét
2016. szeptember 30-i kezdőnappal szüntesse meg.

3.

a felmondás utáni létszámot a Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások kormányzati funkción 1 főben határozza meg.

A felmentés előtti létszám az érintett kormányzati funkción: 2 fő
A felmentés utáni létszám az érintett kormányzati funkción: 1 fő
Dombrád Város Önkormányzatának foglalkoztatotti létszámát az 1. melléklet szerint
tudomásul veszi és elfogadja.
4. az Önkormányzat a munkavállalónak, végzettségének, képzettségének
megfelelő munkakört nem tud felajánlani.
5. megbízza a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a felmentéssel érintett
munkavállalót írásban tájékoztassa:
Dombrád Város Önkormányzata munkáltatón belül, munkáltató fenntartója által fenntartott
más az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál szakképzettségének megfelelő másik munkakört
nem tud felajánlani.
6. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség, továbbá ha a
támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére
visszaállítja, hogy azt - helyi önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó,
és azt az igénylő számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen
álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról

a) a 2016. évben köteles haladéktalanul lemondani és erről az Igazgatóságon keresztül a
minisztériumot tájékoztatni,
b) 2016. évet követően köteles haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást
visszafizetni.
7.

felhatalmazza a polgármestert a munkaviszonyából felmentett hivatalsegéd
végkielégítésének pénzügyi fedezetének biztosításával összefüggő pályázat
benyújtására a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzatánál fennálló hivatalsegédi álláshely
megszüntetéséről
A Képviselő-testület
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 65. § (1)
bekezdése alkalmazásával
1.

1 fő Dombrád Város Önkormányzatánál foglalkoztatott hivatalsegéd
munkaviszonyának felmondással, 2016. szeptember 30-i kezdőnappal történő
megszüntetéséről dönt az Mt. 66. § (2) bekezdés szerinti ok alapján: „A felmondás
indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével
vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.”

2.

utasítja Dombrád Város Önkormányzata Polgármesterét, hogy az Mt. 65. § (1)
bekezdése alapján Dombrád Város Önkormányzata 1 fő főfoglalkozásban,
határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott hivatalsegéd álláshelyét 2016.
szeptember 30-i kezdőnappal szüntesse meg.

3.

a felmondás utáni létszámot a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
kormányzati funkción 1 főben határozza meg.

A felmondás előtti létszám az érintett kormányzati funkción: 2 fő
A felmondás utáni létszám az érintett kormányzati funkción: 1 fő
Dombrád Város Önkormányzatának foglalkoztatotti létszámát az 1. melléklet szerint
tudomásul veszi és elfogadja.
4.

az Önkormányzat a munkavállalónak végzettségének, képzettségének megfelelő
munkakört nem tud felajánlani.

5.

megbízza a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a felmentéssel érintett
munkavállalót írásban tájékoztassa:

Dombrád Város Önkormányzata munkáltatón belül, munkáltató fenntartója által fenntartott
más az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál szakképzettségének megfelelő másik munkakört
nem tud felajánlani.
6.

nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség, továbbá ha a támogatásról szóló döntést követő öt
éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt - helyi
önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylő

számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely
megszüntetésére jóváhagyott támogatásról
b) a 2016. évben köteles haladéktalanul lemondani és erről az Igazgatóságon keresztül a
minisztériumot tájékoztatni,
c) 2016. évet követően köteles haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást
visszafizetni.
7.

felhatalmazza a polgármestert a munkaviszonyából felmentett hivatalsegéd
végkielégítésének pénzügyi fedezetének biztosításával összefüggő pályázat
benyújtására a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

Határidő: Haladéktalanul

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

