JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
jegyzői referens

Meghívottak
Orsós Péter
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet
megalkotására
2./ Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
3./ B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi
felhívásának megtárgyalása. Előterjesztés alpolgármester megválasztására
4./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet
megalkotására
2./ Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
3./ B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi
felhívásának megtárgyalása. Előterjesztés alpolgármester megválasztására
4./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
rendelet megalkotására
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dr. Stumpf Enikő jegyző: Ahogyan a költségvetés tárgyalásakor említettem, a szociális ellátórendszer
jelentős változáson megy keresztül. Egyes ellátások átkerülnek a járási hivatalokhoz, míg más
ellátások megszűnnek. A Képviselő-testületnek a feladata a települési támogatási formák
önkormányzati rendeletben való szabályozása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény egyetlen olyan segélyezési formát állapít meg, amelyet az önkormányzatoknak
kötelezően nyújtania kell az arra rászorulók részére, ez a rendkívüli települési támogatás.
dr. Stumpf Enikő jegyző részletesen megmagyarázza a pénzben és természetben nyújtható szociális
ellátásokról szóló rendelet tervezetét.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a jegyző részletes tájékoztatását a rendelettervezettel
kapcsolatosan, van-e valakinek észrevétele hozzászólása. Javaslom, hogy most beszéljük át
részletesen, mielőtt az annak elfogadásáról szóló döntést meghozzuk.
Kamarási Zoltánné képviselő: Mivel a lakhatási támogatás folyósítása az önkormányzat
költségvetésének terhére történik, ezért annak megítélését a rendelettervezetben
meghatározottakon túl, további feltételekhez kötném, ilyen lehet például a lakókörnyezet
tisztántartása.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Korábban, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek azok
részére a települési önkormányzatok előírhatták a lakókörnyezet tisztántartását. Ez a rendelkezés a
szociális törvényből kikerült mivel ez a segélyezési forma március 1-től a járási hivatalok
hatáskörébe került át. A települési támogatás folyósításánál a jogalkotó nem ad lehetőséget a
lakókörnyezet tisztántartásának szabályozására.
Kamarási Zoltánné képviselő: Valahogy mégis kellene szabályozni, további feltételhez kötni a
folyósítást.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Mivel ez alapvetően nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatás, egy
logikus feltételhez köthetjük a folyósítását, hogy legyen szeméttárolója annak, akinek a
szemétszállítási díját átvállaljuk.
Fekete Gyula polgármester: Tavasszal indul egy akció, új szemétgyűjtő edények lesznek kihelyezve, így
tudunk arra figyelni, hogy aki átveszi a szeméttárolót az feleljen is érte. Tehát a havi 2.000.-Ft
támogatás nem kerül az ügyfél kezéhez, hanem közvetlenül a szolgáltatóhoz kerül átutalásra.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Ha új szeméttárolókat helyeznek ki tavasszal, akkor ne csak azokat
próbáljuk meg rászorítani, hogy vegye át a szeméttárolót, akik eddig is tették, hanem akár a
nagycsaládosok, egyedülállók, idősek is. Ha fizet a szolgáltatásért, akkor rakja ki a szemetet. Én jó
megoldásnak tartom, hogy az önkormányzat fizeti ki a lakhatási támogatásben részesülő helyett a
szemétszállítási díjat.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Egységesen kellene a szolgáltatót megnevezni, ahová a települési támogatás
utalását kéri a tmogatott, hiszen lesznek olyan kérelmezők akiknek előrefizetős mérőórájuk van.
Folyó év december 31. napjáig állapítanánk meg ezt a támogatási formát, az év előre haladtával
pedig jobban látnánk ennek a pénzügyi vonzatát. Ha valaki szeptemberben adja be a kérelmét
annak is december 31. napjáig kerülne megállapításra a támogatás.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Szerintem is a tárgyévre kellene, hogy megállapításra kerüljön ez a
támogatási forma.
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Fekete Gyula polgármester: Megszavaztassuk, hogy ezt a segélyezési formát 2015. december 31. napjáig
állapítanánk meg?
Fekete Gyula polgármester: További kérdés, hogy a rendeletben szabályozásra került további
segélyezési formákkal egyet ért-e a Képviselő-testület?
Aki a rendelettervezet két módosításával, valamint a rendelettervezet szövegével egyet ért, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
módosításokat elfogadta.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról
1. Bevezető rész
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3)
bekezdés b) pontjában, 26. § ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § ában,
48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
2. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) alapján kiterjed:
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra;
b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;
c) a település közigazgatási területén élő letelepedett személyekre;
d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település közigazgatási
területén élő személyekre;
e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási
helye a település közigazgatási területén van.
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak –
ide értve az Szoctv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segélyt, étkezést, illetve
szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.
3. Hatásköri és általános eljárási rendelkezések
2. § (1) E rendeletet az Szoctv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelettel továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.
3. § (1) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet Bodrogolaszi
Közös Önkormányzati Hivatal Olaszliszkai Kirendeltségében lehet szóban vagy írásban
előterjeszteni.
(2) A Hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselői az eljárás során kötelesek a
kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet
felhívni.
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(3) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne
jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, illetőleg
az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
(4) A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében valamennyi ellátási formához
jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről (családi
pótlék és gyermekgondozási ellátások kivételével) a típusának megfelelő igazolást mellékelni.
(5) A települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell
előterjeszteni az abban meghatározott mellékletekkel.
4.§ (1) A képviselő-testület a polgármesterre átruházza a
a.
rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás, eseti gyógyszer hozzájárulás
b.
az étkeztetés,
c.
a házi segítségnyújtás,
d.
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e.
köztemetés
szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket.
(2) A képviselő-testület a Szociális és Oktatási Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza az
a.
a lakhatási települési támogatással kapcsolatos hatáskört
(3) A polgármester és a bizottság a hatáskörébe tartozó ellátások esetén, a rendeletben
meghatározott feltételek fennállásakor a szociális ellátásról határozattal dönt, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás esetében a polgármester értesíti az ellátottat.
(4) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.
5. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoctv.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.
(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban
fellelhetőek.
(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások
tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.
6. § (1) A pénzbeli ellátásokat minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt határidő nem munkanap, a pénzbeli ellátás kifizetése a
tárgyhónap ötödik napját követő első munkanap.
(3) A pénzbeli ellátás a jogosult kérése esetén a jogosult által megadott lakossági folyószámlára
történő átutalással is kifizethető.
7. § (1) A jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése
esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés
olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező és családja megélhetését veszélyeztetné, vagy
ismételt szociális gondoskodásra szorulna.
(2) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, azonban a részletfizetés időtartama
nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.
4. Települési támogatás
Lakhatási támogatás
8.§ (1) A Bizottság lakhatási támogatás nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez az e rendeletben meghatározottak feltételek fennállása esetén.
(2) Lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
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lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Lakhatási támogatás a szemétszállítás díjához
nyújtható.
(3) Lakhatási támogatás akkor adható, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg
- több tagú háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át,
- egyedül élő esetén a 200 %-át,
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(5) Ha a háztartás
a)
(4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b)
(4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) A támogatás minden komfortfokozatú lakásra megállapítható.
(7) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(8) A támogatást 2015. december 31. napjáig kell megállapítani oly módon, hogy a támogatást a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.
(9) A megállapított támogatást a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.
szolgáltató részére kell átutalni. A támogatás átutalását követően a támogatottak adatait és az átutalt
összegeket az érintett szolgáltatókkal közölni kell.
(10) A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani.
(11) A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.
(12) A lakhatási támogatás havonta egységesen 2.000,-Ft.
(13) Nem állapítható meg lakhatási támogatás a kérelmező részére (vagy más személy részére
ugyanazon lakásra vonatkozóan) 2015. március 1.-je előtt megállapított lakásfenntartási támogatás
folyósításának időtartama alatt.
Rendkívüli települési támogatás
9. § (1) Kérelem alapján vagy hivatalból induló eljárásra a polgármester rendkívüli települési
támogatást biztosít az alábbi feltételek fennállása esetén annak a nagykorú személynek:
a)
aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül,
b)
aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga vagy
családja ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb
feltételeknek megfelel,
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra
tekintettel állapítható meg:
a)
kérelmező elemi kárt szenvedett,
b)
kérelmező balesetet szenvedett vagy bűncselekmény áldozatává vált,
c)
betegségből eredő többletköltség keletkezett, tartós – három hetet meghaladó –
kórházi kezelés, betegség miatt jelentős jövedelem kiesése keletkezett.
(3) Települési támogatásra való jogosultság további feltétele, - a (5) bekezdés kivételével - hogy a
család
a)
nem rendelkezik vagyonnal
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b)

a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át egyedül élő esetében a 150 %-át nem haladja meg.
(4) A települési támogatás esetenkénti összege 5.000,- Ft, mely egy naptári évben legfeljebb két
alkalommal adható.
(5) A (2) bekezdés a) pontja esetében méltányosságból jövedelemvizsgálat nélkül nyújtható
támogatás, melynek összege 50.000,- Ft mértékig terjedhet.
(6) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezéséről 6 hónapnál nem régebbi
hivatalos igazolást (tűzoltóság által kiállított dokumentum, házi orvosi, szakorvosi igazolás, kórházi
zárójelentés, rendőrségi feljelentés másolata) szükséges a kérelemhez mellékelni.
(7) Elemi kárnak kizárólag a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlant érintő tűz, elemi csapás
(így különösen jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó, szél, vihar, villámcsapás, földrengés) okozta kár
minősül.
Temetési támogatás
10. § (1) A polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek
a)
aki a meghalt – Ptk. szerinti - hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és
b)
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
(2) A temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg, összege nem haladhatja meg a helyben
szokásos temetési költségnek a 10 %-át.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000.-Ft.
(4) A temetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező vagy a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla
eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) A temetési támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának a tényét az arról szóló határozat
számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.
Eseti gyógyszer hozzájárulás
11.§ (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás
állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a
rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a vagy
b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
legfeljebb 250%-a
és betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt gyógyító ellátás költsége eléri
a 5.000.-Ft-ot.
(2) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban
részesül vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.
(3) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb két alkalommal adható, a támogatás eseti összege
maximum 5000,-Ft lehet.
(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a
jövedelemigazoláson kívül, a háziorvosi vagy szakorvos igazolást a gyógyszerek illetve gyógyászati
segédeszközök költségéről.
5. Köztemetés
12. § (1) Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a
visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 21 napon belül az eltemettetésre
köteles személy által benyújtott kérelem alapján, méltányosságból a köztemetés költségeinek
megtérítését legfeljebb 12 havi részletben engedélyezheti.
(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól részben vagy
egészben mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem
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nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő
esetén a 150 %-át.
6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
13.§ Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére - a szociális törvény 86. § (1)
bekezdése alapján - a következő alapellátási formákat nyújtja:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
- a családsegítést.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közös szabályai
14. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési területén biztosítja az arra rászoruló
polgárok részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást kérelemre lehet megállapítani.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák megszűnnek:
a)
az ellátott halálával,
b)
az ellátott kérelmének visszavonásával,
c)
Olaszliszka községben az életvitelszerű tartózkodása megszűnésével.
(4) Az ellátást meg kell szüntetni, ha az éves felülvizsgálat során megállapítható, hogy az ellátott az
ellátásra nem jogosult.
(5) Az ellátott köteles jelezni az Önkormányzatnak, ha életében olyan változás következik be, amely
érinti az ellátásra való jogosultságát, illetve a fizetendő térítési díjat. Amennyiben az ellátott
életében olyan változás következik be, amely érinti az ellátásra való jogosultságát, illetve az
ellátásért fizetendő térítési díjat, az ellátott köteles a változás bekövetkezését követő 15 napon belül
jelezni ezt a tényt az Önkormányzat részére.
Étkeztetés
15. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek azt biztosítani.
(2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló képessége olyan
mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud,
a)
65. életévét betöltötte, vagy
b)
korhatárra tekintet nélkül, akinek
ba) egészségi állapota vagy,
bb) fogyatékossága vagy,
bc) pszichiátriai betegsége, vagy
bd) szenvedélybetegsége, vagy
be) hajléktalansága
indokolja.
(3) Az Önkormányzat az Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetést az önkormányzat konyhájáról biztosítja.
A jogosultságot - kérelemre - a polgármester állapítja meg.
(4) Az étel kiszállításáról igény esetén az Önkormányzat szociális gondozók útján gondoskodik.
Házi segítségnyújtás
16 § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:
a)
azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek és róluk nem gondoskodnak
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b)

azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási
formát igénylik;
c)
azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját környezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
(3) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a)
az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését
b)
az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést
c)
a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást
(4) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
(5) A házi segítségnyújtásért térítési díjat nem kell fizetni.
Családsegítés
17. § Az önkormányzat családsegítés körébe tartozó feladatait a Zempléni Családokért
Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződés alapján látja el.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
18. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes és térítésköteles
szolgáltatás.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Olaszliszka Község Önkormányzata közvetlenül –
költségvetési szerv alapítása nélkül – szakfeladati finanszírozás keretében a tulajdonában álló
Szociális Ellátó Központjában (3933 Olaszliszka, Bánom utca 2. szám) látja el.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorult [Szoctv. 65. § (4) bekezdés] és
szociálisan nem rászorult ellátottjának számított térítési díját az Olaszliszka Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának
és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának megállapításáról szóló rendelete
tartalmazza, azzal, hogy a szociálisan rászoruló igénybevevő esetében a havi térítési díj nem
haladhatja meg a havi jövedelem 2 %-át.
(4) A díjak megtérítése utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig történik.
7. Záró rendelkezések
19. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011 (IV. 11.) rendelete a szociális ellátásokról
2./ Napirendi pont: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Fekete Gyula polgármester: Az önkormányzat korábban ilyen rendelettel nem rendelkezett, a törvény
rendelkezéseinél fogva ezt is már el kellett volna fogadni, ha jól tudom.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A kormányhivatal egy országos program keretében vizsgálta, hogy minden
település rendelkezik-e a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól
rendelettel, erről október közepén volt egy felmérés. A kormányhivatali felhívásnak eleget téve kell
ezt a rendeletet megalkotni. E rendeletnek akkor lenne jelentősége, ha utcanév módosításról
döntene a Képviselő-testület. Van-e kérdés a rendelettervezettel kapcsolatban?
Fekete Gyula polgármester: A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet elfogadta.
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A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (02. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Olaszliszka község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a
korábban megállapított közterület nevét és házszámot megváltoztatni csak a rendelet szabályai
szerint lehet.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti
közterület.
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.
c) Házszám: olyan számmal meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban
helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik és amely az ingatlan térbeli beazonosítását
szolgálja.
3. §
(1) A közterületek nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a Képviselő-testület bizottsága;
b) települési képviselő;
c) Olaszliszka község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező polgár;
(2) A közterület nevével kapcsolatos eljárás előkészítése a jegyző feladatkörébe tartozik.
(3) A döntést előkészítő előterjesztést, és annak határozati javaslatát a helyben szokásos módon
közzé kell tenni annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen. A
hirdetményt a döntést megelőzően 15 napra kell kifüggeszteni.
(4) Meglévő közterület nevet csak különösen indokolt esetben szabad megváltoztatni.
Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)–(3) bekezdését.
4. §
Ha a Képviselő–testület a közterület nevéről szóló döntésében másképp nem rendelkezik, akkor a
közterület nevét érintő döntés a közzététel (kihirdetés) napján lép hatályba.
5. §
(1) A névvel ellátott közterületeken a beépített (lakóházak, egyéb épületek) és a beépítetlen építési
telkeket (a továbbiakban együtt: ingatlanok) házszámmal, külterületen helyrajzi számmal kell ellátni.
Adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
(2) A házszámozást belterületen az új utca elnevezéséről szóló képviselő–testületi döntést
követően, míg külterületen új épület építési engedélyezési eljárásával egyidejűleg a jegyző végzi el.
(3) A közterületek házszámai 1- es számmal kezdődnek úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a
bal oldala a páros számozást kapja.
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(4) Kialakult számozás után megosztott ingatlanok számozása úgy történik, hogy az eredeti
ingatlanszám „/” a, b, c, stb. betűjelet kap, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően.
(5) Telekegyesítés során a keletkező ingatlanon álló épületek megtartják eredeti házszámukat.
(6) Saroktelkeket arra a közterületre kell számozni, amelyre az ingatlan bejárata nyílik.
6. §
(1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére
indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:
a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
b) az ingatlan megosztásra kerül, vagy
c) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.
7. §
(1) A közterületnév tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Olaszliszka
község Önkormányzata gondoskodik.
(2) A közterületnév táblákat az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén valamint az utca
útkereszteződéseinél, minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(3) A közterületnév táblákat a közterületről jól látható helyen, az ingatlan kerítésén, házfalon, vagy
álló táblaként kell elhelyezni.
(4) Megváltozott közterületnév esetén a régi névtáblát piros átlós vonallal áthúzva, a változásról
szóló döntést követő 1 évig az eredeti helyén kell tartani.
(5) A közterületnév táblák elhelyezését az ingatlanok tulajdonosai, használói tűrni kötelesek.
8. §
A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának,
kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla közterületről jól látható legyen.
9. §
Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítani, megrongálni, eltakarni vagy bármely
más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
3./ Napirendi pont: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
törvényességi felhívásának megtárgyalása. Előterjesztés alpolgármester megválasztására
Fekete Gyula polgármester: A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya törvényességi
felhívással élt, mivel az önkormányzat képviselő-testülete nem választott alpolgármestert. Én a
felhívást minden testületi tagnak kiküldtem, hogy tessenek megvizsgálni, hiszen a döntésről 2015.
március 6-ig a Kormányhivatalt tájékoztatnunk kell.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Úgy gondolom, hogy minden képviselő-testületi tag tanulmányozta a
törvényességi felhívást, melyben egy nagyon fontos mondat van, hogy mind a polgármesternek,
mind a képviselő-testületnek törekednie kell az észszerű együttműködésre, kompromisszumra.
Tudjuk, hogy két sikertelen alpolgármester választáson van túl ez a testület, a törvényességi
felhívásnak eleget téve mindenképpen sor kell, hogy kerüljön az alpolgármester választásra. Tehát
ennek megfelelően kérem, hogy fontolja meg ezt a kérdést a képviselő-testület. Felkérem a
Polgármester urat, tegye meg a javaslatát az alpolgármester választásra vonatkozóan. Ezt a döntést
mindenképpen dokumentálni kell, és március 6-ig tájékoztatnunk kell az eredményről a
kormányhivatalt, tehát elég szoros a határidő, így ezen a testületi ülésen le kell folytatnunk az
eljárást.
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Fekete Gyula polgármester: Én úgy gondolom, hogy hiába két alkalommal sikertelen volt az
alpolgármester választás, én még harmadszor megteszem ugyanazt a javaslatot, amit két előző
testületi ülésen megtettem, egyben elrendelek öt perc szünetet, míg a választási előkészületek
megtörténnek.
Mikita József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mi történik akkor, ha ismételten nem születik
pozitív döntés.
dr. Stumpf Enikő jegyző: A kormányhivatal hatáskörében eljárva bírósági eljárást fog indítani a
törvénytelen működés miatt. Természetesen ez nem a legkellemesebb részre az önkormányzati
működésnek, de sajnos előfordul ilyen is, amikor ezt teszi meg a kormányhivatal.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek a választás előtte kérdése?
Mitrik Józsefné képviselő: Lehet, hogy polgármester úr korábbi két alkalommal megnevezett egy
képviselő társunkat és őbenne látja azt a személyt, akivel együtt tudna dolgozni, bennünk viszont
felvetődött az a kérdés, hogy vajon a többi képviselő-testületi tagban nem bízik a Polgármester Úr,
hogy mindig ugyanazt a személyt jelöli. Személy szerint a Polgármester Úr által megjelölt személy
ellen nincs kifogásom, de az a szavazótábor, aki engem bejuttatott az önkormányzat képviselőtestületébe nem szeretné azt a személyt alpolgármesternek. Úgy gondolom én azért kerültem be
ebbe a testületbe, hogy azokat az embereket képviseljem, akik rám szavaztak, és úgy gondolom, ha
egyszer nem szavaztam meg a jelölt személyt, akkor nem lenne tisztességes utána megváltoztatni a
véleményem. Ez az én szuverén véleményem, döntsön mindenki úgy, ahogy akar. Kellemetlen
helyzet ez nem csak a Polgármester Úrnak, hanem kellemetlen a jelöltnek, illetve kellemetlen a
többi képviselőnek, sok álmatlan éjszakánk van emiatt. Úgy tudnánk jól együtt dolgozni, ha sok
mindenben egyet tudnánk érteni.
Fekete Gyula polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy indultam hat polgármester választáson.
Volt olyan eset, amikor csak egyedül indultam, és akkor sem voltam abban biztos, hogy mindenki
engem akart polgármesternek, de az öt másik szavazáson sem tudtam és nem kérdeztem meg, hogy
ki szavazott rám és kinek az érdekét kell képviselnem. Én úgy gondoltam, hogy mindig a település
érdekét kell képviselnem, és aki képviselőnek jelöltette magát és megválasztották, neki is ezt kell
képviselnie. Én elmondtam, hogy Mikó Zoltán négy évig alpolgármesterem volt, ezen az
álláspontomon nem kívánok változtatni, nekem is olyan kellemetlen ez, mint ahogy ti mondjátok,
hogy nektek is kellemetlen. Én tartom az álláspontomat az előző két testületi üléshez.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Ne értsd félre, nem ellened vagyunk polgármester Úr, de ha
valamit már kétszer nem szavaztunk meg, az szerintem most sem lesz sikeres, de szavazzunk.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Nagyon sok településen kialakult az a gyakorlat, hogy a választáson legtöbb
szavazatot kapó képviselő lett az alpolgármester. Jelen esetben az a helyzet, hogy két
közalkalmazott is bekerült az önkormányzat képviselő-testületébe, ami korlátozza őket, hiszen
ebből a szempontból ők érintettek. Nem lesz akkor sem könnyebb a helyzet, ha bírósági úton kell
ezt a törvényességi mulasztást orvosolni. Én ezzel kapcsolatban ezt szerettem volna elmondani.
Annyi kérdésem van, hogy a szavazás előtt a megválasztjuk bizottságot, mint legutóbb vagy pedig
az ügyrendi bizottság látja el a szavazatszámlálást. Elkészítjük a szavazólapokat, öt perc technikai
szünetet kérünk.
Fekete Gyula polgármester: Javaslatot teszek az alpolgármester személyére, aki Mikó Zoltán.
Mikó Zoltán képviselő: Elfogadom a jelölést.
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Fekete Gyula polgármester: Javaslom a Szavazatszámláló Bizottság Elnökének Bertáné Batta
Magdolnát, tagjainak Mitrikné Oldal Arankát és Holykó Lászlónét.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (II.26.) Kt. határozata: Alpolgármester választás szavazatszámláló bizottságának
kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Fekete Gyula polgármester javaslatára az
alpolgármester választás szavazatszámláló bizottsága elnökének kijelöli Bertáné Batta Magdolnát,
tagoknak Mitrikné Oldal Aranka és Holykó Lászlóné képviselőket.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
dr. Stumpf Enikő jegyző: Ismertetem a titkos szavazás módját: az elkészített szavazólapon a jelölt
neve szerepel, a neve melletti körben x jelet helyezzenek el igen szavazat esetén, nem szavazat,
amennyiben nincs jelölés és az urnába dobják be a szavazólapot.
A képviselők az alpolgármester választára vonatkozó szavazólapokat átveszik,
a polgármester a szavazás idejére 5 perc szünetet rendel el.

Megtörténik a titkos szavazás.
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Mint a szavazatszámláló bizottság elnöke az alábbiakról
tájékoztatom a képviselő-testületet. Az alpolgármester választására vonatkozó szavazás érvényes
volt, de eredménytelen. Az urnában talált szavazólapok száma: 7 db, melyből mind a 7 db szavazat
érvényes. A képviselő- testület tagjainak szavazatai alapján 2 igen és 5 nem szavazattal nem
támogatják Mikó Zoltánt.
Fekete Gyula polgármester : Megállapítom, hogy az alpolgármester választás eredménytelen volt.
Mikó Zoltánt alpolgármester jelölt 2 db érvényes szavazatot kapott, 5 képviselő nemmel
szavazott, tehát a képviselő-testület az alpolgármestert nem választotta meg, erről fogom
tájékoztatni a Kormányhivatalt.
4./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: A Kárpát-Alpok Alapítvány megkereste az önkormányzatot azzal, hogy
szeretnének Kossuth Lajos édesanyjának, Kossuth Lászlónénak a brüsszeli Saint Josse te Node
városrész temetőjében – ahol a földi maradványai találhatók – egy emlékművet állítani, amelyhez
kérték az önkormányzat anyagi támogatását. Monok és Sárospatak már támogatta ezt az ügyet
Monok 50.000.-Ft, Sárospatak 100.000.-Ft összeggel. Tavaly már érkezett hozzánk hasonló
kérelem, megkeresett ugyanez a hölgy, akkor elutasításra került a kérelme. Előszeretettel hirdetjük,
hogy Kossuth Lajos nem is Monokon, hanem Olaszliszkán született. A Véber család Olaszliszkáról
származik, ehhez – ha csak egy csekély összeggel is – adni kellene a nevünket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én is úgy látom jónak, hogy valamilyen csekély összeggel támogassuk ezt
a kezdeményezést, de rosszul esik, hogy Olaszliszka neve sehol sem szerepel, pedig tudjuk, hogy
Kossuth Lajos Olaszliszkán született csak Monokon anyakönyvezték. Én úgy gondolom, hogy
50.000.-Ft összeggel támogassuk ezt a kérelmet.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a képviselő-testületet, hogy más is mondja el a véleményét.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata
50.000.-Ft összeggel támogatássa a Kárpát-Alpok Alapítvány kérelmét.
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A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2015. (II.26.) KT határozata: Kárpát-Alpok Alapítvány támogatásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000,- Ft összeggel támogatja a KárpátAlpok Alapítványnak Kossuth Lászlóné emlékműve elkészítésére irányuló támogatási kérelmét
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. március 31.
Fekete Gyula polgármester: Szakács László levelet írt a testülethez melyet felolvasok. A levél
felolvasása után Polgármester Úr elmondja, hogy teljes mértékben egyet ért a beadványban
foglaltakkal: Próbáltam beszélni azokkal a dolgozókkal, akik az önkormányzati épületek
kazánházaiban dolgoznak. Először a venyige égetésével próbálkoztak, azonban ha azt rátették a
tűzre csak a füst jött ki a kéményen. Majd mondtam nekik, hogy a szalmát csak éjszaka tegyék a
tűzre, akkor mindenki alszik, az ablakok zárva vannak, de ez sem vált be. Gyakorlatilag teljesen
mindegy, hogy melyik bálát teszik rá a tűzre, először egy nagy adag füst megy ki a kéményen,
ráadásul, ha hideg és párás a levegő a füstöt le fogja szorítani. Beszéltem Oreskó Gáborral, aki
korábban tervezte ezeknek a kazánoknak a telepítését. Neki is az a véleménye, hogy rendes
fűtőanyaggal kell tüzelni, de ha azzal tüzelünk akkor többe kerül mint a gáz. Kísérletként annyit
csináltam, hogy hozattam az óvodába egy pótkocsi száraz fát, és beszéltem meg a dolgozókkal, ha
nyomott a levegő és rossz a széljárás, akkor azzal fűtsenek. Jövőre úgy tervezem, hogy annyi fa
tüzelőanyagot tárolunk el, hogy az ilyen kritikus napokon azzal tudjunk fűteni. Tapasztaltátok, hogy
december 20-án leállíttattam ezt a fajta fűtést egészen január 10-ig, hogy az ünnepek alatt ne legyen
füst. Oreskó Gábor azt javasolta, hogy van egy huzatfokozó berendezés, ami a kijövő füstöt nagy
sebességgel megpróbálja a kéményből kivezetni. Amikor megkapom az arra vonatkozó ajánlatot,
hogy egy ilyen berendezés mennyibe kerül, meg fogom rendelni. Novemberben beszéltem az
építési hatóság vezetőjével, Orosz Lászlóval, aki elmondta, hogy a tüzelőanyag minőségén
próbáljunk változtatni. Szakács László azt állítja, hogy ezekkel a bálákkal behoztuk a patkányokat és
egyén rágcsálókat is a településre, amit én kizártnak tartok, hiszen mindig csak annyi bálát hozunk,
amit aznap elhasználunk. Én megígérem, hogy megpróbálunk a fűtési technikán változtatni,
továbbá beszerezzük ezt a huzatfokozó berendezést, hátha így eredményt érünk el. Azt viszont
nem tudom megígérni, hogy csak fával fogunk fűteni, mert akkor mindegy lenne, ha gázzal
fűtenénk.
Szeretném még tájékoztatni arról a képviselő-testületet, hogy a közmunka-programban 128 főt
kívánunk foglalkoztatni. Három közmunka-programot fogunk indítani. Az első program a venyige,
biomassza összegyűjtése, szalmabála készítése, melyek a biomassza kazánokban kerülnek
feldolgozásra, ezen programban 15 főt kívánunk foglalkoztatni. A második programban a helyi
sajátosságokra helyezzük a hangsúlyt, a szőlészeti tevékenység lesz a fő irány, emellet császárfa
nevelése, gombatermesztés, önkormányzati épületek karbantartása, drótfonat, betonoszlop, térkő
és ún. U elem készítéssel is kívánunk foglalkozni. ebben a programban 27 fő fog dolgozni. A
harmadik program a mezőgazdasági program 86 fővel. Ebbe tartozik az állattenyésztés,
növénytermesztés, erdőgazdálkodás, virágpalánta nevelés, mezőőri tevékenység. Amennyiben
túltermelés jelentkezik valamelyik ágazatban, kérlek benneteket, hogy az eladás terén legyetek
partnerek. Ez csak tájékoztatás jellegű volt a közmunka programról.
Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A képviselő testület ülése 18 óra 30 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

