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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.január 14.-én, 
16 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 
1/2014. (I.14.) Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 

szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása. 
2/2014.(I.14.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 

módosítása. 
Határozat száma Tárgya 

      3/2014. (I.14.)  Kerécz Tamás ügyvezetői kinevezése.   
4/2014(I.14.).  Konszolidációhoz nyilatkozat elfogadása.  
5/2014(I.14.).  Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 

szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
kamatmentes kölcsön kihagyásában. 

  6/2014.(I.14.)   Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása  
közgyógyellátás testületi hatáskörben.  

  7/2014.(I.14.)  Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása  
temetési segély megemelésében. 

  8/2014.(I.14.)   Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
méltányossági ápolási díj ügyében.  

   9/2014.(I.14.)  Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
tárgyév végéig megállapított segély ügyében. 

  10/2014.(I.14.)  Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
ellátásonként és ellátottakként. 

  11/2014.(I.14.)    Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletbe beemelni 
az iskolába járási támogatást. 

  12/2014.(I.14.)  Az egyes önkormányzati és szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
általános iskolás korúak bérlet támogatásáról. 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 dr. Katona Miklósné képviselő 
                        Bozó Lászlóné  képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. A Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetőjének kinevezése.  
    Előadó: polgármester  
2. Konszolidációs nyilatkozat elfogadása. 
    Előadó: polgármester 
3. Szociális rendelet elfogadása. 
    Előadó: aljegyző 
4. Egyebek. 
    Előadó: polgármester.  
 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a 
testület határozatképes.  
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv i se lő - t es tü le t  5  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
meghívó  szer i n t  a  nap i rend i  pontok  tá rgya lásá t .  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Katona Miklósnét.  
 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Dr. Katona Miklósnét 
képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képv i se lő - tes tü le t  4  igen  szavazat ta l ,  ha tá roza thoza ta l  né l kü l  e l f ogad ta  
Dr .  Ka tona Mik lósné t j egyzőkönyv h i te les í tőnek.  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bozó Lászlónét.  
 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Bozó Lászlóné képviselő 
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képv i se lő - tes tü le t  4  igen  szavazat ta l ,  ha tá roza thoza ta l  né l kü l  e l f ogad ta  
Bozó  Lász lónét  j egyzőkönyv  h i t e les í tőnek .  
 
I. napirendi pont:  A Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetőjének kinevezése  
 
Zagyva Ferencné: Meghallgattuk Kerécz Tamást kérlek benneteket mondjátok el a véleményeitek. 
 
Kovács Dániel:  A bérezésre térjünk vissza. A bruttó bér amit kér 350 ezer forint és mi van a 
premizálással? 
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Zagyva Ferencné: Ha nyereségessé tudja tenni a strandot zárszámadáskor 25 % prémium, ami kb. 
80 ezer forint körüli havi összegnek felel meg. A másik 25 % bizonyos feladatok elvégzése után 
jár, mint például fejlesztés, beruházás, amit a testület határoz meg. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ha egy év után nincs kifizetetlen számla akkor lehet premizálni, de előtte 
legyen megvizsgálva akár évente kétszer is. 
 
Kovács Dániel:  A strand vezető most 4 napot lesz egy héten itt? 
 
Zagyva Ferencné: Csak három hónapig. Utána itt tud lenni folyamatosan. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ki fogja helyettesíteni?  
  
Koska Pál: Ez legyen az Ő dolga, oldja meg. 
 
Zagyva Ferencné: A premizálásban most nem kell döntenünk, szakember kell hozzá, hogy milyen 
célokat tűzzünk ki.  
 
Vígh Lászlóné: A tulajdonos hatáskörébe tartozik a teljesítmény követelmények meghatározása, 
amely alapját képezi a prémium kifizetésének. Célszerű felhatalmazást adni a polgármesternek, 
hogy készítsen alternatív javaslatot a reális teljesítmény követelményekre és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé. Az üzleti terv tárgyalásakor lehetne erről is döntést hozni. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a Bükkszék 
Termálstrand Kft. ügyvezetőjének Kerécz Tamást kívánja kinevezni. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a munkaszerződést készítse elő és döntéshozatalra terjessze elő a Képviselő-
testületnek. 
Határidő: soron kívül  
Felelős:polgármester 
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
3/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a Bükkszék 
Termálstrand Kft. ügyvezetőjének Kerécz Tamást kívánja kinevezni. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a munkaszerződést készítse elő és döntéshozatalra terjessze elő a Képviselő-
testületnek. 
Határidő: soron kívül  
Felelős:polgármester 
 
Dr. Katona Miklósné: Kéri, hogy a könyvelőtől kapjon a testület a büfésorra vonatkozóan bevételi 
és kiadási adatokat és egy beszélgetés keretében tárgyalja át a testület.  
 
Bozó Lászlóné: Az új ügyvezető véleményét is szeretné látni a büfék ügyében. A januári határidőt 
az adatok beszerzésére túl rövidnek találja. 
 
Zagyva Ferencné: Február 15-ig javasolja a könyvelőtől az adatok beszerzését.  
 



 4 

Koska Pál és Kovács Dániel képviselők kimennek a teremből. A testület létszáma 3 fő, a 
határozatképesség fennáll. 
 
II. napirendi pont:  Konszolidációs nyilatkozat elfogadása 
 
Vígh Lászlóné: A költségvetési törvényben az adósságkonszolidáció második ütemére vonatkozó 
részletszabályok megjelentek. Az adósságátvállalásról szóló megállapodás aláírásának határideje 
2014. február 28-a. A pénzintézeteknek fel kellett tölteniük a december 5-i állapotnak megfelelő 
hiteladatokat. Az önkormányzat könyveiben szereplő összegek egyeztetése megtörtént.  
A tegnapi nap folyamán töltötte fel a Magyar Államkincstár , hogy ezt a nyilatkozatot, amelyet a 
testületnek el kell fogadni ahhoz, hogy elindulhasson a hitel elengedésének az ügye.  
Az önkormányzat hitel állománya: a strandberuházáshoz kapcsolódóan 352.255.552.-Ft, az orvosi 
rendelő és ifjúsági táborhoz kapcsolódóan 5.740.000.-Ft és 69.110 svájci frank.  
A nyilatkozat 2.) pontja szerint a december 5-én fennálló, adósságelemhez kapcsolódó 
számlakövetelés összegét az állam részére be kell fizetni. Az MFB Zrt-nél nyilvántartott, a 
következő negyedévi törlesztéshez kapcsolódó bent tartott összeg 3.407.066.-Ft, amelyet be kell 
fizetnünk.   
  
Kovács Dániel megérkezik, a testület létszáma 4 fő, a határozatképesség fennáll. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 

1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 
venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául szolgált. Kötelezettséget 
vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz 
kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam által 
megjelölt számlára átutalja. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett 
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az 
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot 
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  
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6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 

Felelős:polgármester 
Határid ő: 2014. február 28. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
4/2014.(I.14.) önkormányzati h a t á r o z a t: 

7. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 
venni. 

8. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául szolgált. Kötelezettséget 
vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz 
kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam által 
megjelölt számlára átutalja. 

9. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett 
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az 
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

10. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot/társulást terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

11. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy: 
d) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
e) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
f) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  
12. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 

Felelős:polgármester 
Határid ő: 2014. február 28. 
 
Koska Pál megérkezik. A testület létszáma 5 fő. 
 
II. napirendi pont: Szociális rendelet elfogadása. 
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Vígh Lászlóné: Megkaptátok e-mailban a rendelet-tervezetet, mivel egy képviselő nem tekintette át 
az anyagot, ezért ismertetem szóban is. 
 
A rendelet-tervezetet szakaszonként áttekintették, kiemelve, hogy hol van változás a hatályban lévő 
rendelethez képest. 
Több módosítási javaslat érkezett a részletes tárgyalás során a képviselők részéről. 
 
Zagyva Ferencné: Részletes egyeztetést követően a rendelet-tervezetre tett módosítási javaslatokat 
egyenkénti szavazásra teszem fel: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a kamatmentes kölcsönre vonatkozó 
részeket törli a rendelet-tervezetből. Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten 
átvezesse. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
5/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a kamatmentes kölcsönre vonatkozó 
részeket törli a rendelet-tervezetből. Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten 
átvezesse. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
 
A polgármester szavazásra teszi a következő határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 2. § (2) 
bekezdésében felsorolt polgármesterre átruházott hatáskörök közül törli a méltányos 
közgyógyellátásra vonatkozó részt. Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten 
átvezesse. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
6/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 2. § (2) 
bekezdésében felsorolt polgármesterre átruházott hatáskörök közül törli a méltányos 
közgyógyellátásra vonatkozó részt. Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten 
átvezesse. 
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Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
Dr. Katona Miklósné: Javaslom, hogy emeljük meg a temetési segély összegét is. 
 
A polgármester szavazásra teszi a következő határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 14. § (1) 
bekezdésében a temetési költségek enyhítésére nyújtott segély összegét 30.000 Ft-ra módosítja, a 
(2) bekezdésben a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 300.000 Ft-ra módosítja. Felkéri 
az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
7/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 14. § (1) 
bekezdésében a temetési költségek enyhítésére nyújtott segély összegét 30.000 Ft-ra módosítja, a 
(2) bekezdésben a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 300.000 Ft-ra módosítja. Felkéri 
az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
A polgármester szavazásra teszi a következő határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezetet kiegészíti az 
alábbi  11.§-sal és  a rendelet-tervezet szakaszainak számozását eggyel megemeli. 

„11.§ (1) Új ellátásként méltányos ápolási díj nem állapítható meg. 

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított ápolási díjban részesülő, ápolást végző 
személy a kötelességét nem teljesíti, ha az ápolt személy egy hónapot meghaladó időtartamra házi 
gondozást kér. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakat a házi gondozó köteles jelezni a képviselő-testület felé.” 

Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
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8/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezetet kiegészíti az 
alábbi  11.§-sal és  a rendelet-tervezet szakaszainak számozását eggyel megemeli. 

„11.§ (1) Új ellátásként méltányos ápolási díj nem állapítható meg. 

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított ápolási díjban részesülő, ápolást végző 
személy a kötelességét nem teljesíti, ha az ápolt személy egy hónapot meghaladó időtartamra házi 
gondozást kér. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakat a házi gondozó köteles jelezni a képviselő-testület felé.” 

Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
A polgármester szavazásra teszi a következő határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 11.§ (6) 
bekezdésében az „egy évre” kifejezést „a tárgyév végéig” kifejezésre módosítja. Felkéri az 
aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
9/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 11.§ (6) 
bekezdésében az „egy évre” kifejezést „a tárgyév végéig” kifejezésre módosítja. Felkéri az 
aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
A polgármester szavazásra teszi a következő határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 17.§-át a 
következők szerint módosítja: 
„A tanulmányok támogatása céljából és az árvaellátottak részére megállapított segély összege 
évente ellátottanként és ellátásonként nem haladhatja meg a 25.000 Ft-ot.” 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
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S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
10/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 17.§-át a 
következők szerint módosítja: 
„A tanulmányok támogatása céljából és az árvaellátottak részére megállapított segély összege 
évente ellátottanként és ellátásonként nem haladhatja meg a 25.000 Ft-ot.” 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
Dr. Katona Miklósné: Szeretném javasolni, hogy döntsön a testület az Egerbe járó  bükkszéki 
állandó lakosú általános iskolások bérlet támogatásáról. Érdeklődtem,  Egerbe 2.140 Ft a bérlet ára. 
  
Koska Pál: Ha tudjuk őket támogatni, akkor jó, vagy hozzuk vissza a négy osztályt. Javaslom, hogy 
legyen egységes a támogatás összege. 

 
Zagyva Ferencné: Nem vagyok benne biztos, hogy a Sirokba járóknak kell fizetni a bérletért. 
Szerintem akkor inkább a tanszersegélyt emeljük fel és egységesen kapjon mindenki. A 
bérlettámogatás akár az 500 ezer forint körüli összeget is elérheti. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Én nem csak a Sirokiakra gondoltam, hanem a Pétervására és Egerbe 
járókra is. Ha iskolát tartanánk fenn az még többe kerülne. Utaljuk át a szülők számlájára. 

 
Vígh Lászlóné: Jövedelmi viszonyoktól függetlenül akarjátok ezt a támogatást nyújtani? 
 
Dr. Katona Miklósné: Igen. 
 
Koska Pál: Legyen egységes, bárhová is járjon. 
 
Bozó Lászlóné: Akkor legyen egységes a támogatás én is úgy gondolom bárhová is járjon iskolába 
a gyerek. 
 
Vígh Lászlóné: Mivel önkormányzati segély megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik, javaslom, hogy most a keretösszegről hozzatok döntést. A hivatalból megállapított 
támogatás előkészítésére adjatok felhatalmazást a polgármester részére. Az egyedi határozatokat 
konkrét személyre szabottan kell meghozni. A döntést a 2014. évi költségvetési rendelet 
elfogadását követően javaslom meghozni. 
  
A polgármester szavazásra teszi a következő határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 15.§ (2) bekezdés 
a) pontját  a következők szerint módosítja: 
 
„a) a gyermekek beiskoláztatásának, iskolába járáshoz szükséges tanulóbérlet támogatására 
nyújtott önkormányzati segélynél,” 

Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
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Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
11/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendelet-tervezet 15.§ (2) bekezdés 
a) pontját  a következők szerint módosítja: 
 
„a) a gyermekek beiskoláztatásának, iskolába járáshoz szükséges tanulóbérlet támogatására 
nyújtott önkormányzati segélynél,” 

Felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten átvezesse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
 
A polgármester szavazásra teszi a következő határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a bükkszéki állandó 
lakcímmel rendelkező általános iskolás tanulók iskolába járásához bérlettámogatást nyújt  
2.200 Ft/hó összegben.  
A támogatást elsősorban a szülő folyószámlájára utalással kell teljesíteni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéshez a szükséges adatokat 
készítse elő, és azt a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően terjessze a Képviselő-
testület elé. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős:polgármester  
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen   
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
12/2014.(I.14.) önkormányzati határozat 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a bükkszéki állandó 
lakcímmel rendelkező általános iskolás tanulók iskolába járásához bérlettámogatást nyújt  
2.200 Ft/hó összegben.  
A támogatást elsősorban a szülő folyószámlájára utalással kell teljesíteni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéshez a szükséges adatokat 
készítse elő, és azt a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően terjessze a Képviselő-
testület elé. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős:polgármester  
 
 



 11 

  
  
  
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem fel a fentiekben 
elfogadott módosításokkal az előterjesztés szerinti az egyes önkormányzati szociális ellátásokról és 
szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetet. 

 
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

………/2014.(…….) önkormányzati rendelete 
 

az egyes önkormányzati szociális ellátásokról és szociális alapszolgáltatásokról 
 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 
(1) bekezdés B) pontjában, 33.§ (7) bekezdésében, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38. § (9) 
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében,  48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) és 131.§ (1) 
bekezdéseiben  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bükkszék településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ 
(1)-(2) bekezdésében és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre. 

 

2. Hatásköri rendelkezések 
 
2.§ (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása a 
(2)-(3) bekezdés kivételével a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  Hivatalból indult eljárásban 
e rendelet szerinti támogatást a Képviselő-testület állapíthat meg.  
 
(2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátások közül  
a) a köztemetés elrendelését, 
b) szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítását, 
c) az eltemettetési költségek enyhítésére nyújtott önkormányzati segély megállapítását.  
 
(3) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul 
igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben 
történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. 
 

3. Az ellátások pénzügyi feltétele, pénzügyi források felhasználásnak rendje 
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3.§ (1) A szociális  és gyermekvédelmi ellátások pénzügyi fedezetét és felhasználható pénzügyi 
forrását az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 

(2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátás 
megállapítására csak abban az évben van lehetőség, amelyben az önkormányzat költségvetéséről 
szóló rendelete alapján az ellátás megállapításához  szükséges pénzügyi források rendelkezésre 
állnak. 

 

4. Az ellátások megállapításának, folyósításának, felhasználásának rendje, eljárási 
rendelkezések 

4.§ (1) A szociális rászorultság alapján ellátás megállapítható 

a) kérelemre és 
b) hivatalból. 

(2) A kérelmeket a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal erre kijelölt ügyintézőjéhez kell 
benyújtani az ügyintéző által készített formanyomtatványon írásban, vagy szóban. 

(3) A szóban előterjesztett kérelmet az ügyintéző jegyzőkönyvbe foglalja. 

(4) A szociális ellátás hivatalból történő megállapítására javaslatot tehet a körzeti védőnő, 
közoktatási intézmény vezetője, a háziorvos, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója, civil szervezet vezetője,  a polgármester, a jegyző és a települési képviselő.  

(5) Az önkormányzati  segély pénzben, - és természetben nyújtott ellátásként is megállapítható.  

(6) A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője a kérelmező lakásán szükség szerint 
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező körülményei 
ismertek az eljáró szerv előtt, illetve, ha más ügyben vizsgálta a körülményeket a közös hivatal és 
feltételezhető, hogy azokban változás azóta nem következett be. 
 
5.§ (1) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, postai kiutalással vagy  
házipénztári kifizetéssel folyósítható. Elsődlegesen a megállapított ellátást a kérelmező által 
megjelölt bankszámlára utalással kell teljesíteni. 
 
(2) A megállapított eseti segély folyósítását a határozat meghozatalát követő 5 napon belül, a 
rendszeresen nyújtott ellátást utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. Sürgős 
szükség esetén -  ha a támogatott életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják- az 
ellátást készpénz kifizetéssel haladéktalanul kell teljesíteni. 
  
6.§ (1) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok: 
a) munkáltatói igazolás, 
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátásról kiállított hatósági bizonyítvány, 
c)a nyugdíjfolyósításról szóló szelvény a nyugdíjas igazolvánnyal együtt 
d) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámlakivonat, 
e) munkaügyi központ által folyósított ellátást megállapító határozat, 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt 
időszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata, 
g) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező 
büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó 
jövedelemről. 
 
(2) A jövedelemigazolások mellett csatolni kell a következő dokumentumokat: 
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a) betegség miatti önkormányzati segély kérelemhez orvosi igazolást, amely tartalmazza, hogy a 
betegség tartós-e, 
b) közműtartozás esetén a fizetési felszólítást és a kérelem benyújtását megelőző legutolsó számla 
másolatát, 
c) iskola látogatási, hallgatói jogviszony igazolást a tanulmányi támogatási kérelmek esetén, 
d) gyógyszerköltségre kért támogatás esetén a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem részesül 
közgyógyellátásban, az orvos igazolását a havi gyógyszerköltségről,  
e) árvaellátottak segélyéhez a halotti anyakönyvi kivonatot és az árvaellátás folyósításáról szóló 
határozatot, 
f) a temetési költségek enyhítésére benyújtott önkormányzati segély kérelemhez a halotti 
anyakönyvi kivonatot és a kérelmező nevére kiállított temetési számlákat. 
 

II. fejezet 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 
5. Rendszeres szociális segély 

 
7.§ (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 37.§ (1) bekezdés a) – c) 
pontjában foglaltakon túl, az aktív korúak ellátására jogosultak közül rendszeres szociális segélyt 
állapít meg a jegyző annak a személynek aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

a) Várandós nő részére  az egyéb ellátásra való jogosulttá válásáig terjedő időre, 
b) az ORSZI vizsgálati eredménye alapján egészségkárosodás mértéke nem éri el az 50 %-ot, de 
meghaladja a 20 %-os mértéket, 
c) az ORSZI által nem vizsgált pszichés beteg és betegsége akadályozza a munkavégzésben, 
d) szenvedélybeteg és ez akadályozza a munkavégzésben. 

(2) A rendszeres szociális segély megállapítható kérelemre, javaslatra, vagy hivatalból indított 
eljárás során. 

(3) Az eljárást kezdeményezheti: 

a) munkáltató, 
b) munkaügyi központ, 
c) családgondozó. 

(4) Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok: 

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a terhes gondozást végző szakorvos igazolása, 
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az ORSZI vizsgálati eredménye 
c) az (1) bekezdés c) és d) pontja esetén szakorvos javaslatát, mely tartalmazza a munkavégzés 
alóli mentesítési indok pontos megnevezését és időtartamát. 

8. § ( 1) A rendszeres szociális segély megállapításának további feltétele hogy a kérelmező köteles 
az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ családsegítőjével együttműködni  

(2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban kell rendelkezni. Ezen 
határozatban rendelkezni kell továbbá arról, hogy a beilleszkedést segítő programok közül 
melyikben köteles a szociális segélyt kérelmező részt venni.  

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében köteles: 

a) a számára határozatban előírt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, 
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b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni, 
c) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat teljesíteni 
 

(4) A beilleszkedést segítő program lehet: 

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 

b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy más életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban  
való részvétel. 

(5) A rendszeres szociális  segélyt megállapító jogerős határozatot meg kell küldeni az Aranykapu 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak. 

(6) Az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ  a program részleteiről értesíti a 
rendszeres szociális segélyben részesülő személyt és a segélyt megállapító jegyzőt. Ugyancsak 
értesíteni köteles a jegyzőt arról, ha a kötelezett a programban nem vesz részt.  

(7) Az Szt. 37/B.§ (2) bekezdése szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek aki a rendszeres szociális 
segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 

(8) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: 

a) az együttműködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg a jogosultságot megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül, 
 
b) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodás aláírását megtagadja, 
 
c) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat 

ca) az egyéni képességfejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson illetve 
munkavégzésre történő felkészítési programban nem vesz részt, 

cb) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben nem vesz részt, 
különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésében, 

cc) a kapcsolattartásra megjelölt időpontban nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt 
szervnél. 

6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság további feltételei 
 

9.§ (1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét folyamatosan biztosítsa. 

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett ha: 

a) az általa lakott ingatlanon hulladékgyűjtő edény(kuka) elhelyezésre került, annak rendszeres 
ürítése biztosított, 

b) az ingatlanhoz tartozó udvaron, kertben hulladék, szemét nincs, 

c) az ingatlanhoz tartozó kert művelése vagy rendszeres gyommentesítése, kaszálása biztosított, 
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d) az ingatlan előtti járda, annak hiányában egy méter széles területen – a zöldsáv gondozása, 
tisztántartása biztosított,  

e) az ingatlan előtti  járda – annak hiányában egy méter széles terület – hótól, jégtől történő 
mentesítése biztosított, 

f) a lakás belső helyiségeinek tisztántartása biztosított, 

g) az ingatlan rágcsálómentessége biztosított. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek mindegyikének teljesülnie kell. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározottak teljesítését a képviselő-testület által megbízott képviselő  a 
közös önkormányzati hivatal igazgatási ügyintézőjével alkalomszerűen, illetve bejelentésre minden 
esetben ellenőrzi. Amennyiben ellenőrzés során hiányosságot tapasztal, a jegyző a feltételek 
teljesítésére 5 napos határidő kitűzésével felszólítja a jogosultat. 

(5) Aki  felszólítás ellenére sem teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket, az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát meg kell szűntetni. 

 

7. A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltételei 

10.§ (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét folyamatosan biztosítsa. 

(2) A lakókörnyezet rendezettségét a 9.§ (2) bekezdése szerint kell elbírálni. 

(3) A normatív lakásfenntartási támogatásra is alkalmazni kell a 9.§ (3)-(5) bekezdéseiben leírt 
rendelkezéseket. 

8. Méltányos ápolási díj  

11.§ (1) Új ellátásként méltányos ápolási díj nem állapítható meg. 

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított ápolási díjban részesülő, ápolást végző 
személy a kötelességét nem teljesíti, ha az ápolt személy egy hónapot meghaladó időtartamra házi 
gondozást kér. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakat a házi gondozó köteles jelezni a képviselő-testület felé. 

9. Önkormányzati segély 

12. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati segélyt állapíthat meg az e rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén  
 
a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy  
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 
 
b) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem  
volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 
illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti segély különösen az alábbi indokok alapján állapítható meg: 
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a) felsőoktatási, középiskolás, általános iskolai és óvodai beiskolázás elősegítéséhez, 
b) pályakezdő, elhelyezkedni nem tudó fiatalnak, 
c) baleset, kórházi kezelés, tartós betegség, miatti jövedelem kiesés miatt 
d) munkanélküli személynek, aki nem rendelkezik jövedelemmel, 
e) ellátással nem rendelkező, egyedülélő, idős személynek, 
f) aki önmaga illetve családja létfenntartásáról, önhibáján kívül egyéb okból nem tud gondoskodni, 
g) gyógyszertámogatásra, ha a rászorult nem rendelkezik közgyógyigazolvánnyal, 
h) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére, 
i) elemi kár elhárítására, 
j) nyugdíjazás, gyermeknevelési támogatások esetén az ellátatlanság idejére, 
k) tanulmányokat folytató gyermek szülőjének elvesztése miatt, 
l) legalább 15.000 Ft összegű közüzemi hátralék törlesztésére, 
m) családi és egyéb rendkívüli ok miatti átmenetileg fennálló létfenntartási gondok esetén, 
n) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt. 
 
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti segély akkor állapítható meg  
a.) ha kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi  
nyugdíj legkisebb összegének 130% -át, 
b.) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 180%-át nem haladja meg 
 
(4) A segély mértéke alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft lehet, amennyiben e rendeletben másként 
nem rendelkezik. 

(5) Önkormányzati segélyben egy háztartásból egy időben csak egy személy részesülhet 

(6) A havi rendszerességgel adott önkormányzati segély összege nem haladhatja meg havonta a 
3.000 Ft-ot  és legfeljebb a tárgyév végéig lehet megállapítani.  

(7) Az önkormányzati segély pénzbeli támogatásként, természetbeni juttatásként állapítható meg. 

13.§ Természetbeni önkormányzati segélynek minősül az élelmiszer, gyógyszer, tüzelőanyag 
vásárlása, intézményi térítési díj kifizetése, utalványban való részesítés, szolgáltatási díjak 
kifizetése. 

14.§ A gyógyszer kiváltására önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha  
a) egyedülálló személynek a folyamatosan szükséges gyógyszerei költsége meghaladja a havi 
jövedelme 15%-át, 
b) családban élő kérelmező folyamatosan szükséges gyógyszereinek költsége havonta meghaladja a 
havi jövedelme 25%-át, 
c) egyszeri nagy összegű, a havi jövedelme 40%-át elérő gyógyszerkiadás terheli. 
 

15.§ (1) A temetési költségek enyhítésére nyújtott önkormányzati segély összege 30.000 Ft. 

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 300.000,-Ft-ban határozza meg a Képviselő- 
testület. 

(3) A haláleset miatti segély kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdés szerinti rászoruló esetén a 
jövedelemigazolásokat, a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetkezési költségekről szóló számla 
másolatait.  

10. Kivételes méltányossági eljárás 
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16.§ (1) A Képviselő-testület kivételes méltányosságból a 12.§ (3) bekezdésében meghatározott 
jövedelemhatártól függetlenül is megállapíthat önkormányzati segélyt szociális rászorultság miatt. 

(2) Kivételesen méltányosságból az alábbi élethelyzetekben hozhat döntést a Képviselő-testület: 

a) a gyermekek beiskoláztatásának, iskolába járáshoz szükséges tanulóbérlet támogatására nyújtott 
önkormányzati segélynél, 

b) karácsonyi ünnepek előtt a 70 éves és azon felüli idős lakosok és más rászoruló részére egyszeri 
önkormányzati segélynél, 

c) temetési költségek enyhítésére nyújtott önkormányzati segélynél, 

d) árvaellátottak részére évente egyszer megállapított önkormányzati segélynél. 

17.§ (1)  A karácsonyra adott önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 
nyújtható. 

(2) Képviselő-testület a segély összegéről, a támogatással érintettek köréről külön határozatban 
dönt.  
 
18. § A tanulmányok támogatása céljából és az árvaellátottak részére megállapított segély összege 
évente ellátottanként és ellátásonként nem haladhatja meg a 25.000 Ft-ot. 

 

III. fejezet 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

11. Köztemetés 

19.§ A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 
megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha 
 
a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a köztemetés költségeit nem 
fedezi, és 
 
b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy és a vele együtt élő 
közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 
 

12. Méltányossági közgyógyellátás 

20.§ Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy akinek a családjában az egy főre 
eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 
esetén annak 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás egészségbiztosító 
szerv által elismert költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 
%-át meghaladja. 
 
 

IV. fejezet 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
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13. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások módja 
 
 
 

21.§ (1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 
a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés 
 
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátást az ifjúsági tábor nyitva 
tartása idején a tábor konyhájából, az év többi időtartamában vásárolt szolgáltatásként biztosítja. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatást a Pétervásárai Kistérségi Többcélú 
Társulás által működtetett Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központon keresztül 
biztosítja. 

 
14. Szociális étkeztetés 

 
22. § (1) Az önkormányzat szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít az Szt. 
62.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szociálisan rászorult személynek.  
 
(2) Életkoruk alapján a 70 éven felüliek jogosultak az ellátás igénybevételére. 
 
(3) Az egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegsége, pszichiátriai betegsége miatt 
tartósan vagy ideiglenesen önmagát ellátni képtelen személyek az ellátás igénylésekor a 
jogosultsági feltételnek való megfelelést orvosi igazolással igazolják.  

(4) A szociális étkeztetésben részesülő személyek ellátási jogosultságának felülvizsgálatára az 
intézményi térítési díj változásakor, de legalább évente egyszer kerül sor. Amennyiben a 
felülvizsgálat eredményeként az igénybevevő a szociális étkeztetésre nem jogosult, az ellátás 
megszüntetésére a felülvizsgálat lezárultát követő 15. napon kerül sor. 
 
(5) Az étkeztetés történhet helyben fogyasztással, elvitellel vagy lakásra történő kiszállítással. 
 
23.§ (1) A szociális étkeztetésre való jogosultságról és annak évi egyszeri felülvizsgálatáról a 
polgármester dönt. Ha a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy megszűnik a szociális 
rászorultság az ellátás megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. 
 
(2) A jogosulttal a szakmai jogszabályokban előírt értesítés és megállapodás elkészítése a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
(3) A szociális étkeztetést igény bevenni a polgármester jogot biztosító döntése meghozatala 
napjától lehet. 
 
(4) Szociális étkeztetést megszüntetni az ellátott írásbeli kérelmére lehet. A szociális étkező, 
amennyiben időszakosan nem tudja igénybe venni az étkezést, azt köteles bejelenteni az 
élelmezésvezető vagy szolgáltató felé. 
 
 

V. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
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(2) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 17/2005.(11.30.) önkormányzati 
rendelete, valamint a módosítására kiadott 9/2006.(VII.26.), 6/2007.(V.01.), 17/2009.(IX.16.) és a 
27/2009.(12.15.) önkormányzati rendelete. 
 
Bükkszék, 2013. január 8. 

 

Zagyva Ferencné        Tarjányi Lászlóné 
polgármester                            jegyző 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  hoz ta :  
 

Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelete 

 
az egyes önkormányzati szociális ellátásokról és szociális alapszolgáltatásokról 

 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 
(1) bekezdés B) pontjában, 33.§ (7) bekezdésében, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38. § (9) 
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében,  48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) és 131.§ (1) 
bekezdéseiben  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bükkszék településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ 
(1)-(2) bekezdésében és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre. 

 

2. Hatásköri rendelkezések 
 
2.§ (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása a 
(2)-(3) bekezdés kivételével a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  Hivatalból indult eljárásban 
e rendelet szerinti támogatást a Képviselő-testület állapíthat meg.  
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(2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátások közül  
a) a köztemetés elrendelését, 
b) szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítását, 
c) az eltemettetési költségek enyhítésére nyújtott önkormányzati segély megállapítását.  
 
(3) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul 
igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben 
történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. 
 

3. Az ellátások pénzügyi feltétele, pénzügyi források felhasználásnak rendje 

3.§ (1) A szociális  és gyermekvédelmi ellátások pénzügyi fedezetét és felhasználható pénzügyi 
forrását az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 

(2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátás 
megállapítására csak abban az évben van lehetőség, amelyben az önkormányzat költségvetéséről 
szóló rendelete alapján az ellátás megállapításához  szükséges pénzügyi források rendelkezésre 
állnak. 

 

4. Az ellátások megállapításának, folyósításának, felhasználásának rendje, eljárási 
rendelkezések 

4.§ (1) A szociális rászorultság alapján ellátás megállapítható 

a) kérelemre és 
b) hivatalból. 

(2) A kérelmeket a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal erre kijelölt ügyintézőjéhez kell 
benyújtani az ügyintéző által készített formanyomtatványon írásban, vagy szóban. 

(3) A szóban előterjesztett kérelmet az ügyintéző jegyzőkönyvbe foglalja. 

(4) A szociális ellátás hivatalból történő megállapítására javaslatot tehet a körzeti védőnő, 
közoktatási intézmény vezetője, a háziorvos, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója, civil szervezet vezetője,  a polgármester, a jegyző és a települési képviselő.  

(5) Az önkormányzati  segély pénzben, - és természetben nyújtott ellátásként is megállapítható.  

(6) A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője a kérelmező lakásán szükség szerint 
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező körülményei 
ismertek az eljáró szerv előtt, illetve, ha más ügyben vizsgálta a körülményeket a közös hivatal és 
feltételezhető, hogy azokban változás azóta nem következett be. 
 
5.§ (1) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, postai kiutalással vagy  
házipénztári kifizetéssel folyósítható. Elsődlegesen a megállapított ellátást a kérelmező által 
megjelölt bankszámlára utalással kell teljesíteni. 
 
(2) A megállapított eseti segély folyósítását a határozat meghozatalát követő 5 napon belül, a 
rendszeresen nyújtott ellátást utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. Sürgős 
szükség esetén -  ha a támogatott életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják- az 
ellátást készpénz kifizetéssel haladéktalanul kell teljesíteni. 
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6.§ (1) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok: 
a) munkáltatói igazolás, 
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátásról kiállított hatósági bizonyítvány, 
c)a nyugdíjfolyósításról szóló szelvény a nyugdíjas igazolvánnyal együtt 
d) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámlakivonat, 
e) munkaügyi központ által folyósított ellátást megállapító határozat, 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt 
időszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata, 
g) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező 
büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó 
jövedelemről. 
 
(2) A jövedelemigazolások mellett csatolni kell a következő dokumentumokat: 

a) betegség miatti önkormányzati segély kérelemhez orvosi igazolást, amely tartalmazza, hogy a 
betegség tartós-e, 
b) közműtartozás esetén a fizetési felszólítást és a kérelem benyújtását megelőző legutolsó számla 
másolatát, 
c) iskola látogatási, hallgatói jogviszony igazolást a tanulmányi támogatási kérelmek esetén, 
d) gyógyszerköltségre kért támogatás esetén a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem részesül 
közgyógyellátásban, az orvos igazolását a havi gyógyszerköltségről,  
e) árvaellátottak segélyéhez a halotti anyakönyvi kivonatot és az árvaellátás folyósításáról szóló 
határozatot, 
f) a temetési költségek enyhítésére benyújtott önkormányzati segély kérelemhez a halotti 
anyakönyvi kivonatot és a kérelmező nevére kiállított temetési számlákat. 
 

II. fejezet 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 
5. Rendszeres szociális segély 

 
7.§ (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 37.§ (1) bekezdés a) – c) 
pontjában foglaltakon túl, az aktív korúak ellátására jogosultak közül rendszeres szociális segélyt 
állapít meg a jegyző annak a személynek aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

a) Várandós nő részére  az egyéb ellátásra való jogosulttá válásáig terjedő időre, 
b) az ORSZI vizsgálati eredménye alapján egészségkárosodás mértéke nem éri el az 50 %-ot, de 
meghaladja a 20 %-os mértéket, 
c) az ORSZI által nem vizsgált pszichés beteg és betegsége akadályozza a munkavégzésben, 
d) szenvedélybeteg és ez akadályozza a munkavégzésben. 

(2) A rendszeres szociális segély megállapítható kérelemre, javaslatra, vagy hivatalból indított 
eljárás során. 

(3) Az eljárást kezdeményezheti: 

a) munkáltató, 
b) munkaügyi központ, 
c) családgondozó. 

(4) Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok: 
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a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a terhes gondozást végző szakorvos igazolása, 
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az ORSZI vizsgálati eredménye 
c) az (1) bekezdés c) és d) pontja esetén szakorvos javaslatát, mely tartalmazza a munkavégzés 
alóli mentesítési indok pontos megnevezését és időtartamát. 

8. § ( 1) A rendszeres szociális segély megállapításának további feltétele hogy a kérelmező köteles 
az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ családsegítőjével együttműködni  

(2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban kell rendelkezni. Ezen 
határozatban rendelkezni kell továbbá arról, hogy a beilleszkedést segítő programok közül 
melyikben köteles a szociális segélyt kérelmező részt venni.  

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében köteles: 

a) a számára határozatban előírt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, 
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni, 
c) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat teljesíteni 
 

(4) A beilleszkedést segítő program lehet: 

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 

b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy más életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban  
való részvétel. 

(5) A rendszeres szociális  segélyt megállapító jogerős határozatot meg kell küldeni az Aranykapu 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak. 

(6) Az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ  a program részleteiről értesíti a 
rendszeres szociális segélyben részesülő személyt és a segélyt megállapító jegyzőt. Ugyancsak 
értesíteni köteles a jegyzőt arról, ha a kötelezett a programban nem vesz részt.  

(7) Az Szt. 37/B.§ (2) bekezdése szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek aki a rendszeres szociális 
segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 

(8) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: 

a) az együttműködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg a jogosultságot megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül, 
 
b) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodás aláírását megtagadja, 
 
c) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat 

ca) az egyéni képességfejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson illetve 
munkavégzésre történő felkészítési programban nem vesz részt, 

cb) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben nem vesz részt, 
különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésében, 
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cc) a kapcsolattartásra megjelölt időpontban nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt 
szervnél. 

 

 

6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság további feltételei 
 

9.§ (1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét folyamatosan biztosítsa. 

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett ha: 

a) az általa lakott ingatlanon hulladékgyűjtő edény(kuka) elhelyezésre került, annak rendszeres 
ürítése biztosított, 

b) az ingatlanhoz tartozó udvaron, kertben hulladék, szemét nincs, 

c) az ingatlanhoz tartozó kert művelése vagy rendszeres gyommentesítése, kaszálása biztosított, 

d) az ingatlan előtti járda, annak hiányában egy méter széles területen – a zöldsáv gondozása, 
tisztántartása biztosított,  

e) az ingatlan előtti  járda – annak hiányában egy méter széles terület – hótól, jégtől történő 
mentesítése biztosított, 

f) a lakás belső helyiségeinek tisztántartása biztosított, 

g) az ingatlan rágcsálómentessége biztosított. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek mindegyikének teljesülnie kell. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározottak teljesítését a képviselő-testület által megbízott képviselő  a 
közös önkormányzati hivatal igazgatási ügyintézőjével alkalomszerűen, illetve bejelentésre minden 
esetben ellenőrzi. Amennyiben ellenőrzés során hiányosságot tapasztal, a jegyző a feltételek 
teljesítésére 5 napos határidő kitűzésével felszólítja a jogosultat. 

(5) Aki  felszólítás ellenére sem teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket, az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát meg kell szűntetni. 

 

7. A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltételei 

10.§ (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét folyamatosan biztosítsa. 

(2) A lakókörnyezet rendezettségét a 9.§ (2) bekezdése szerint kell elbírálni. 

(3) A normatív lakásfenntartási támogatásra is alkalmazni kell a 9.§ (3)-(5) bekezdéseiben leírt 
rendelkezéseket. 

8. Méltányos ápolási díj  

11.§ (1) Új ellátásként méltányos ápolási díj nem állapítható meg. 
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(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított ápolási díjban részesülő, ápolást végző 
személy a kötelességét nem teljesíti, ha az ápolt személy egy hónapot meghaladó időtartamra házi 
gondozást kér. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakat a házi gondozó köteles jelezni a képviselő-testület felé. 

9. Önkormányzati segély 

12. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati segélyt állapíthat meg az e rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén  
 
a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy  
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 
 
b) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem  
volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 
illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti segély különösen az alábbi indokok alapján állapítható meg: 
a) felsőoktatási, középiskolás, általános iskolai és óvodai beiskolázás elősegítéséhez, 
b) pályakezdő, elhelyezkedni nem tudó fiatalnak, 
c) baleset, kórházi kezelés, tartós betegség, miatti jövedelem kiesés miatt 
d) munkanélküli személynek, aki nem rendelkezik jövedelemmel, 
e) ellátással nem rendelkező, egyedülélő, idős személynek, 
f) aki önmaga illetve családja létfenntartásáról, önhibáján kívül egyéb okból nem tud gondoskodni, 
g) gyógyszertámogatásra, ha a rászorult nem rendelkezik közgyógyigazolvánnyal, 
h) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére, 
i) elemi kár elhárítására, 
j) nyugdíjazás, gyermeknevelési támogatások esetén az ellátatlanság idejére, 
k) tanulmányokat folytató gyermek szülőjének elvesztése miatt, 
l) legalább 15.000 Ft összegű közüzemi hátralék törlesztésére, 
m) családi és egyéb rendkívüli ok miatti átmenetileg fennálló létfenntartási gondok esetén, 
n) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt. 
 
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti segély akkor állapítható meg  
a.) ha kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi  
nyugdíj legkisebb összegének 130% -át, 
b.) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 180%-át nem haladja meg 
 
(4) A segély mértéke alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft lehet, amennyiben e rendeletben másként 
nem rendelkezik. 

(5) Önkormányzati segélyben egy háztartásból egy időben csak egy személy részesülhet 

(6) A havi rendszerességgel adott önkormányzati segély összege nem haladhatja meg havonta a 
3.000 Ft-ot  és legfeljebb a tárgyév végéig lehet megállapítani.  

(7) Az önkormányzati segély pénzbeli támogatásként, természetbeni juttatásként állapítható meg. 

13.§ Természetbeni önkormányzati segélynek minősül az élelmiszer, gyógyszer, tüzelőanyag 
vásárlása, intézményi térítési díj kifizetése, utalványban való részesítés, szolgáltatási díjak 
kifizetése. 
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14.§ A gyógyszer kiváltására önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha  
a) egyedülálló személynek a folyamatosan szükséges gyógyszerei költsége meghaladja a havi 
jövedelme 15%-át, 
b) családban élő kérelmező folyamatosan szükséges gyógyszereinek költsége havonta meghaladja a 
havi jövedelme 25%-át, 
c) egyszeri nagy összegű, a havi jövedelme 40%-át elérő gyógyszerkiadás terheli. 
 

15.§ (1) A temetési költségek enyhítésére nyújtott önkormányzati segély összege 30.000 Ft. 

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 300.000,-Ft-ban határozza meg a Képviselő- 
testület. 

(3) A haláleset miatti segély kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdés szerinti rászoruló esetén a 
jövedelemigazolásokat, a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetkezési költségekről szóló számla 
másolatait.  

10. Kivételes méltányossági eljárás 

16.§ (1) A Képviselő-testület kivételes méltányosságból a 12.§ (3) bekezdésében meghatározott 
jövedelemhatártól függetlenül is megállapíthat önkormányzati segélyt szociális rászorultság miatt. 

(2) Kivételesen méltányosságból az alábbi élethelyzetekben hozhat döntést a Képviselő-testület: 

a) a gyermekek beiskoláztatásának, iskolába járáshoz szükséges tanulóbérlet támogatására nyújtott 
önkormányzati segélynél, 

b) karácsonyi ünnepek előtt a 70 éves és azon felüli idős lakosok és más rászoruló részére egyszeri 
önkormányzati segélynél, 

c) temetési költségek enyhítésére nyújtott önkormányzati segélynél, 

d) árvaellátottak részére évente egyszer megállapított önkormányzati segélynél. 

17.§ (1)  A karácsonyra adott önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 
nyújtható. 

(2) Képviselő-testület a segély összegéről, a támogatással érintettek köréről külön határozatban 
dönt.  
 
18. § A tanulmányok támogatása céljából és az árvaellátottak részére megállapított segély összege 
évente ellátottanként és ellátásonként nem haladhatja meg a 25.000 Ft-ot. 

 

III. fejezet 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

11. Köztemetés 

19.§ A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 
megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha 
 
a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a köztemetés költségeit nem 
fedezi, és 
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b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy és a vele együtt élő 
közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 
 

 

12. Méltányossági közgyógyellátás 

20.§ Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy akinek a családjában az egy főre 
eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 
esetén annak 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás egészségbiztosító 
szerv által elismert költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 
%-át meghaladja. 

IV. fejezet 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 

13. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások módja 
 

21.§ (1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 
a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés 
 
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátást az ifjúsági tábor nyitva 
tartása idején a tábor konyhájából, az év többi időtartamában vásárolt szolgáltatásként biztosítja. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatást a Pétervásárai Kistérségi Többcélú 
Társulás által működtetett Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központon keresztül 
biztosítja. 

14. Szociális étkeztetés 
 

22. § (1) Az önkormányzat szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít az Szt. 
62.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szociálisan rászorult személynek.  
 
(2) Életkoruk alapján a 70 éven felüliek jogosultak az ellátás igénybevételére. 
 
(3) Az egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegsége, pszichiátriai betegsége miatt 
tartósan vagy ideiglenesen önmagát ellátni képtelen személyek az ellátás igénylésekor a 
jogosultsági feltételnek való megfelelést orvosi igazolással igazolják.  

(4) A szociális étkeztetésben részesülő személyek ellátási jogosultságának felülvizsgálatára az 
intézményi térítési díj változásakor, de legalább évente egyszer kerül sor. Amennyiben a 
felülvizsgálat eredményeként az igénybevevő a szociális étkeztetésre nem jogosult, az ellátás 
megszüntetésére a felülvizsgálat lezárultát követő 15. napon kerül sor. 
 
(5) Az étkeztetés történhet helyben fogyasztással, elvitellel vagy lakásra történő kiszállítással. 
 
23.§ (1) A szociális étkeztetésre való jogosultságról és annak évi egyszeri felülvizsgálatáról a 
polgármester dönt. Ha a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy megszűnik a szociális 
rászorultság az ellátás megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. 
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(2) A jogosulttal a szakmai jogszabályokban előírt értesítés és megállapodás elkészítése a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
(3) A szociális étkeztetést igény bevenni a polgármester jogot biztosító döntése meghozatala 
napjától lehet. 
 
(4) Szociális étkeztetést megszüntetni az ellátott írásbeli kérelmére lehet. A szociális étkező, 
amennyiben időszakosan nem tudja igénybe venni az étkezést, azt köteles bejelenteni az 
élelmezésvezető vagy szolgáltató felé. 

V. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 17/2005.(11.30.) önkormányzati 
rendelete, valamint a módosítására kiadott 9/2006.(VII.26.), 6/2007.(V.01.), 17/2009.(IX.16.) és a 
27/2009.(12.15.) önkormányzati rendelete. 
 
Bükkszék, 2013. január 8. 

 

Zagyva Ferencné        Tarjányi Lászlóné 
polgármester                            jegyző 

 
  
Zagyva Ferencné: Az elfogadott hatásköri változások miatt az SZMSZ módosítására is szükség 
van. Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az előterjesztés szerinti 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetet. 
 
A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  fe l  szó  szer in t  az  
e lő t e r jesz tés  szer in t i  t a r ta lommal  a  Szervezet i  és  Működés i  Szabá lyza t  
módos í tására  vona tkozó  rende le t  t e rveze te .  
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  hoz ta :  
 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014.(I.15.) önkormányzati rendelete 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 



 28 

Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés d) pontjában  meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/013.(XI.6.) önkormányzati rendelet  
1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

Záró rendelkezések 
 

2.§ 
 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. január 17-én hatályát veszti. 
 
Bükkszék, 2014. január 8. 
 
 
Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
    polgármester       jegyző 
 
melléklet a 2/2014.(I.15.) önkormányzati rendelethez 
 
„1.melléklet a 12/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelethez 
 
A polgármesterre átruházott hatáskörök  

1. dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, 
2. dönt az egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, 
3. fizetőképesség helyreállítása érdekében - a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások 

kivételével - felfüggeszti a feladatok finanszírozását,, 
4. az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat - utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett - 100 ezer Ft erejéig módosíthatja, 
5. gondoskodik a védőoltás alól elvont eb, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, , 

valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús eb kártalanítás 
nélküli kiirtatásáról, 

6. értékesíti vagy kiirtja a befogott, tizennégy napig – az állattartó által – ki nem váltott, 
veszettség ellen igazoltan oltott ebet,, 

7. elrendeli a gümőkórós eb vagy macska kártalanítás nélküli kiirtását, valamint az ebzárlat 
idején szabadon talált kutya és macska kártalanítás nélküli leölés, 

8. biztosítja a közterületek tisztaságát, a település rágcsálómentességét, 
9. megállapodást köt a Munkaügyi Központtal együttműködő aktív korú nem foglalkozatott 

személyek foglalkoztatására, 
10. megigényli, majd kiutalja a magánszemélyek kérelme alapján a közműfejlesztési 

támogatást, 
11. finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Alap kezelőjével az anya- és 

gyermekvédelmi, védőnői feladatok ellátására, háziorvosi szolgálatra 
12. kiadja a közterület használati engedélyt, 
13. megállapítja az eltemettetési költségek enyhítésére nyújtott önkormányzati segélyt 
14. dönt a köztemetésről 
15. munkaszerződést köt a közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 

dolgozókkal 
16. dönt a szociális étkezetés tárgyában benyújtott kérelmekről” 

 
II. napirendi pont: Egyebek. 
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Zagyva Ferencné: Pár mondatban szeretnélek benneteket tájékoztatni az utóbbi időben történt 
dolgokról. A tábor alatti 109/2 hrsz-ú állami ingatlan átadása megtörtént, már a mi tulajdonunk. A 
következő héten kezdődik az Állami Számvevőszék vizsgálata, mely a 2012. évre terjed ki.  
Az Érv Zrt. működési engedélyét módosították, melyet megküldtek az önkormányzatnak. A 20 ezer 
forintos önkormányzati részvényvásárlások miatt volt erre szükség.  
 
7 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az  ülés zárt ülésként folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 
 
      Dr. Katona Miklósné     Bozó Lászlóné 
                 jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 


