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Ikt. szám: 628-9/2012.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9. számú

jegyzőkönyve

Készült: 2012. május 2-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető
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Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án
megtartott üléséről
Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme
Az ülés kezdési időpontja: 18.00 óra
Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor
Gucsek István
Farkas Erzsébet
Dr. Gyulay Gyula
Horváth Bálint
Kuna Ferenc
Nemes József
Szigeti Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte: Varga Ferenc képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Koltai Gábor jegyző
Meghívottak:
Stefkovits Ferencné
Szabóné Pályi Judit
Dohárszky István
Bíró László
Miklósné Pető Rita
Tóth Zoltán
Nagy Zsófia

óvodavezető
Segítő Szolgálat igazgatója
Martongazda Kft. ügyvezető
pénzügyi osztályvezető
szervezési osztályvezető
műszaki osztályvezető
igazgatási osztályvezető

Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület
határozatképes, 8 fő testületi tag az ülésen megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítőt
Kuna Ferenc személyében javasolta elfogadni. Megállapította, hogy a testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2012. (III. 30.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőről
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőt Kuna Ferenc személyében.

elfogadta

a

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
A határozat végrehajtásáért felel: polgármester
Dr. Szabó Tibor: jegyzőkönyvvezetőt Provoda Józsefné személyében javasolta
elfogadni. Megállapította, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető
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Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2012. (III. 30.) határozata
a jegyzőkönyvvezetőről
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyvvezetőt Provoda Józsefné személyében.

elfogadta

a

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
A határozat végrehajtásáért felel: polgármester
Dr. Szabó Tibor: a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolta
elfogadni. Megállapította, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2012. (III. 30.) határozata
a napirendi pontok
Martonvásár Város Önkormányzatának
napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)

Képviselő-testülete

elfogadta

a

Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
módosítása
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló
jelentés
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet megalkotása
Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati rendeletek szabálysértési
tényállásainak hatályon kívül helyezésére
Aljegyzői pályázat kiírása
Hozzájárulás a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által
ellátott feladatokhoz
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
tevékenységéről
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak meghatározása
2011. évről készült átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről
Beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2011. évi
tevékenységről
Maximális csoport létszám átlépésének engedélyezése a Brunszvik Teréz
Óvodában
Rendőrség támogatási kérelme

Előterjesztés Martonvásár
módosítására

Város

2010.

évi

beszámolójának

Köszönetnyilvánítás
Egyebek

Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető
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1.) napirendi pont
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
Módosítása
Dr. Szabó Tibor: a PGB a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta. Elmondta, hogy a 2011. évi

költségvetés módosításának indoka a központi finanszírozásból eredő változások, a
képviselő-testületi, polgármesteri hatáskörből eredő döntések figyelembevétele,
valamint a bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosítások.
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi bevételei és kiadásai 1.362.254 eFt, mely
összegek részletezése az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban szerepel. Dr.
Cseke László könyvvizsgáló úr véleménye az előterjesztéshez mellékletként
csatolásra került, melyben a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását
elfogadásra javasolta. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény
91. § (1) felhatalmazása alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
34. § (4) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, Martonvásár Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosítására
a következőket rendeli el:
1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martonvásár Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (III.9.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: ÖR) 2. §-a a következők szerint változik:
„2. § Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi bevételeit 1.362.254 E Ft módosított
főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”
2. § Az ÖR 3.§-a a következők szerint változik:
„3. § Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi kiadásait 1.362.254 E Ft módosított
főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”
3. § (1) E rendelet 1-8. számú mellékletei ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.
(2)Az ÖR kiegészül e rendelet 9-10. számú mellékletével.
4. § E rendelet a 2012. május 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. december 31-től
kell alkalmazni.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Záradék:
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető
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A rendelet 2012. május 3. napján kihirdetve.

(Táblázatok a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolva)

Dr. Koltai Gábor
jegyző

2.) napirendi pont
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása
Dr. Szabó Tibor: a PGB Martonvásár város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
beszámolóját megtárgyalta, az ott elhangzott kiegészítések, módosítások, észrevételek az
előterjesztésbe beépítésre kerültek. A pénzügyi bizottság ülésén – a PGB 2012. 04. 24-én
megtartott üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza – Martonvásár Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban elmondta véleményét. Köszönetét
fejezte ki elsősorban Varga Ferenc elnök úrnak, a PGB tagjainak, Bíró László pénzügyi
osztályvezetőnek és munkatársainak munkájukért.
Dr. Gyulay Gyula kérdés: az önkormányzatnál és intézményeinél a dolgozói létszámkeret
hogyan alakult?
Dr. Szabó Tibor válasz: a költségvetés módosításakor megszavazták a létszámkereteket, a
hivatalnál szükséges volt a módosítás a kistérségi iroda beintegrálása miatt.
Dr. Gyulay Gyula: megköszönte a polgármester úr válaszát.
Dr. szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete
Martonvásár Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetése teljesítéséről
és pénzmaradványa elszámolásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdésének 11. §-a szerinti
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2011. évi
teljesítését
959.299 E Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel,
136.873 E Ft pénzmaradvány igénybevétellel,
360.988 E Ft személyi juttatásai,
93.254 E Ft munkaadót terhelő járulékkal,
227.620 E Ft dologi kiadással,
85.928 E Ft pénzeszköz átadással,
26.156 E Ft szociálpolitikai juttatásaival,
194.441 E Ft felhalmozási kiadással,
28 E Ft részesedés vásárlással,
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető

6

25.846 E Ft
6.171 E Ft
9.717 E Ft
2.464 E Ft
(2)
(3)
(4)

(5)

támogatás értékű felhalmozási kiadással,
felhalmozási célú
pénzeszköz átadással,
támogatási kölcsön nyújtással,
hosszúlejáratú hiteltörlesztéssel,

hagyja jóvá, az 1-24. mellékletek szerinti részletezettséggel.
a pénzmaradvány levezetését meghatározó jogszabály szerint
2011. évi költségvetési pénzmaradványát:
346.518 E Ft-ban
a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradványt
345.504 E Ft-ban
ebből:
Önkormányzat maradványát
345.504 E Ft-ban
a felosztható pénzmaradványt
345.504 E Ft-ban
Ebből: Önkormányzat maradványát
345.504 E Ft-ban
állapítja meg.
a normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások
elszámolásából eredő visszafizetés kötelezettséget

1.014 E Ft-ban hagyja jóvá.

2. § A 16. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az Önkormányzat tartalékképzésre fordítja.
3. § Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból
elvonja.
4. § Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 16. mellékletek szerint.
5. § E rendelet 2012. május 4-én lép hatályba.

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Dr. Szabó Tibor
polgármester

(Táblázatok a jegyzőkönyvhöz 2. sz. mellékletként csatolva)

3. napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló
jelentés
Dr. Szabó Tibor: a PGB részletesen megtárgyal a határozati javaslat mellékleteként csatolt
intézkedési tervet, véleménye szerint a belső ellenőrzésre szükség van, hasznos munkát
végeztek. Olyan témákat, feladatokat határoztak meg, amelyek időszerűek és fontosak. A
belső ellenőr személye 2012. évtől változott, az új bebízás alapján a belső ellenőrzést Dr.
Batka Brigitta látja el. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2012. (V. 2. határozata
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár
Város Önkormányzatánál 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről készült
beszámolót elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a beszámoló alapján készült intézkedési tervet a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető
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A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
A 58/2012. (V. 2.) határozat melléklete:

Intézkedési terv

Martonvásár Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési beszámolója
alapján
Észrevétel
1. A hosszú lejáratú kötelezettségek nyilvántartása,
elszámolása a számviteli törvény előírásainak
megfelelően történt, a könyvviteli mérlegben szereplő
mérlegértékek megfelelően alátámasztottak.
2. Az adóhátralékok behajtására vonatkozóan jelentős
előrelépések
történtek.
Az
önálló
bírósági
végrehajtóval való együttműködés nem volt hatékony.
A NAV/APEH-nak történő átadást helyezték előtérbe.
A 2011. évi adóbevételek a tervhez viszonyítva 117 %ban teljesültek. Megállapítottuk, hogy a 2011-es
költségvetési évben az adóvégrehajtások, valamint
adóbehajtások eredményesek voltak.
Javasolt az építményadó hatálya alá tartozó
bejelentkezések teljes körűségét felülvizsgálni.
Javasolt
ÖNKADÓ
program
fejlesztését
kezdeményezni (esetleg más programot használni)
3.
Összességében
megállapítottuk,
hogy
a
közbeszerzési
eljárások
dokumentáltsága
szabályszerűen történt a vizsgált közbeszerzések
tekintetében.
4. Javasolt BBK intézmény (könyvtár, múzeum) nyitva
tartásának optimalizálása.
5. A Pálinkás Zsolt vállalkozóval közterület
karbantartásra kötött szerződés nem volt egyeztethető a
pályázati kiírással minden pontjában. A számlák
megalapozottsága nem minden esetben volt
dokumentálható.

Határidő

Felelős

-

-

Továbbra is javasolt önálló
bírósági végrehajtó helyett a
NAV-nak történő átadás a
behajtásokhoz
kapcsolódóan.

Folyamatos

Pénzügyi
osztályvezető

Bevallások utáni rendszeres
ellenőrzés végzése.

Folyamatos

Jegyző, Pénzügyi
osztályvezető

2012.12.31.

Jegyző, Pénzügyi
osztályvezető

-

-

2012.06.30.

Intézményvezető

Folyamatos

Alpolgármester,
Martongazda Kft.,
jegyző

Intézkedés
Intézkedést nem igényel.

Más,
lehetséges
alkalmazások felkutatása.
Intézkedést nem igényel.

SzMSz
elkészítésével
egyidejűleg át kell tekinteni.
A jövőben az igényekkel
egyezően kell összeállítani a
pályázatok
szakmai
tartalmát, ügyelni kell a
kiírás,
pályázat
és
szerződések összhangjára. A
számlákat minden esetben
alá kell támasztani teljesítést
igazoló dokumentumokkal.

4. napirendi pont
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet megalkotása
Dr. Koltai Gábor: a korábbi rendelet újraszabályozását az IRM rendeletben meghatározottak,
illetőleg az Szt. módosításai indokolták.
Dr. Gyulay Gyula: SZEB az előterjesztést, ill. a rendelet-tervezetet megtárgyalta, a
testületnek elfogadásra javasolta.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető
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Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. §ának (1) bekezdésében, 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. §-ának
(3) bekezdésében, 37/A. §-ának (3) bekezdésében, 43/B. §-ának (1) és (2)
bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 46. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-ának
(4) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 58. §-ának (2) bekezdésében, 62. §ának (2) bekezdésében, 92. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 115. §-ának (3)
bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
I. Fejezet
Eljárási szabályok
1. § (1)

Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes
általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5–9. §-a
határozza meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az
adott ellátási formák részletezik.
2. § (1) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. §
(1) bekezdése szerint kell alkalmazni.
(2) Az eljárást
a)
Martonvásár Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre
vagy
b)
hivatalból
lehet megindítani.
(3) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal –
igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(4) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a
kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül meg kell tenni.
3. § Az e rendeletben szabályozott ellátások közül:
a)
az ápolási díj (méltányos alapon történő) megállapítása, a természetbeni
átmeneti segély megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság),
b)
a pénzbeli átmeneti segély megállapítása, a köztemetés elrendelése és a
temetési segély megállapítása a polgármester
átruházott hatásköre.
4. § (1) A kérelmezőnek a kérelemben, vagy annak mellékleteként benyújtott
dokumentumban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában
meghatározottak szerint kell igazolnia.
(2) a jövedelem számításához felhasználható nyilatkozatok, igazolások:
a)
havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelméről kiállított igazolás,
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b)

a társadalombiztosítás keretében folyósított rendszeres pénzellátások
esetében a kérelem benyújtását megelőző egy havi igazolószelvény,
c)
álláskeresési támogatások esetén az azt megállapító határozat,
d)
egyéb, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból
származó jövedelme esetén az Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdéseinek
rendelkezései szerint megállapított jövedelemről szóló nyilatkozat,
e)
alkalmi munkavállaló esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége
mellett tett nyilatkozata és mellé az illetékes Munkaügyi Központ
kirendeltségével történő együttműködésről szóló -30 napnál nem
régebbi – igazolás.
(3) Kérelmező a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát három
hónapon belül nem módosíthatja.
(4) Az adatok kezelésére vonatkozóan az Szt. 18-24. §-ai, valamint a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 3 - 4. §-ai szerint kell eljárni.
5. § A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárban, illetve igény szerint átutalással
történik.
6. § (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni
szociális
ellátások
igénylésének
és
megállapításának,
valamint
folyósításának
részletes
szabályairól
szóló
63/2006.
(III.
27.)
Kormányrendelet előírásai szerint történik.
(2) Az ápolási díjat, valamint az aktív korúak ellátását a kérelem benyújtásának
napjától kell megállapítani.
(3) az ápolási díj folyósítását a megszűnésre okot adó körülmény
bekövetkezésekor a tárgyhónap utolsó napjával, az ápolt személy halála
esetén a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell
megszüntetni.
7. § (1) Nem részesíthető az e rendeletben szabályozott ellátásokban – az átmeneti
segély kivételével a létfenntartást veszélyeztető helyzetben – az, aki a tőle
elvárható módon nem tesz meg mindent anyagi és szociális helyzetének
javításáért, így különösen:
a)
aki bizonyítottan önhibájából jogos vagyoni igényét nem
érvényesítette,
b)
aki a felajánlott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást nem
méltányolható okból visszautasítja,
c)
akinek az életvitele, lakás és életkörülményei, vagyoni helyzete nem
igazolják a jövedelem nyilatkozata alapján vélelmezhető szociális
rászorultságát,
d)
aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 25. §-ának (3)
bekezdésében szabályozott felajánlott munkahelyet vagy az
önkormányzat által felkínált közmunkát nem fogadja el, kivéve, ha
munkaképtelenségét orvos igazolja, vagy munkavállalását egyéb
elfogadható ok akadályozza.
(2) Amennyiben a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják,
az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is
megállapítható.
(3) Az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglaltakat az ápolási díj kérelmek
elbírálásához becsatolt jövedelemnyilatkozatok vitatása esetén alkalmazni
kell.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
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8. § (1)

(2)

Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a
következő pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg:
a)
ápolási díj,
b)
átmeneti segély,
c)
temetési segély.
Az önkormányzat képviselő-testülete a normatív lakásfenntartási
támogatás, valamint aktív korúak ellátására vonatkozóan eljárási
szabályokat határoz meg.
1. A normatív lakásfenntartási támogatás

9. § (1)
(2)

A támogatás iránti kérelem az év bármely hónapjában benyújtható.
Amennyiben a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló okirat nem
szerezhető be, az építéshatóság által a helyszínen készített felmérés
eredményét kell figyelembe venni.
2. Ápolási díj

10. § Az önkormányzat az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj
ellátást (a továbbiakban: helyi ápolási díj) biztosít.
11. § Helyi ápolási díjra jogosult az, aki a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja
szerinti hozzátartozóként – a jegyes kivételével - 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végzi, és megfelel a következő feltételeknek:
a)
a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem
aa) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át,
ab) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át
nem haladja meg,
b)
a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas,
c)
az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn.
12. § Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem
gondoskodik
a)
az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről
aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról,
ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról,
ac) egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének
biztosításáról, különösen
ba) a fürdetésről, mosdatásról,
bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról,
c)
az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
13. § Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi
segítségnyújtást végző rendszeres időközönként ellenőrzi, és az ellenőrzési
tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az
ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt.
14. § (1) A helyi ápolási díj havi összege az ápolási díj alapösszegének 80 %-a.
(2) Helyi ápolási díjban egyidejűleg csak egy személy részesülhet.
(3) A helyi ápolási díj határozott vagy határozatlan időre állapítható meg.
(4) Az Szt. 43. §-ában meghatározott iratokon túlmenően a kérelemhez
jövedelemigazolást is kell csatolni.
3. Átmeneti segély
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15. § (1)

(2)

16. § (1)

(2)
(3)
(4)
17. § (1)

(2)

(3)
(4)

18. § (1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Átmeneti segély adható azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
Az átmeneti segély formái
a)
eseti átmeneti segély,
b)
rendszeres átmeneti segély
c)
rendkívüli átmeneti segély.
Eseti átmeneti segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.
A segélyt egy naptári évben egy személy legfeljebb öt alkalommal veheti
igénybe.
Az átmeneti segély egyszeri összegét személyenként és esetenként 1.000.Ft-tól 10.000.-Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani.
A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a segélyre való
rászorultságát.
Rendszeres átmeneti segély nyújtható annak a személynek,
a)
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át nem haladja meg, és
b)
akinek családjában súlyosan beteg kiskorú gyermeket nevelnek, vagy
rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelme elbírálás alatt
áll.
A rendszeres átmeneti segély
a)
egy családban csak egy személynek,
b)
havi rendszerességgel és
c)
legfeljebb hat hónapra
állapítható meg.
A támogatás összege a havi 10.000.-Ft-ot nem haladhatja meg.
A rendszeres átmeneti segély folyósítása készpénzben, utalvánnyal vagy a
szolgáltatást, terméket nyújtó szervezet számlájára történő közvetlen
átutalással történik.
Különös méltánylást érdemlő, létfenntartást veszélyeztető esetben: tűz, víz
vagy egyéb elemi kár, tartós betegség illetve egyéb, hirtelen felmerülő
körülmény esetén –jövedelemre tekintet nélkül – kérelemre vagy hivatalból
évi egyszeri alkalommal rendkívüli átmeneti segély adható.
A méltányosság gyakorlásának indokait a határozatban részletesen
indokolni kell.
Nem minősül elemi kárnak, ha
a)
annak bekövetkezése rendszeres karbantartással megelőzhető lett
volna, vagy
b)
gondatlanság állapítható meg.
A kérelem melléklete az illetékes szakhatóság és/vagy a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat (a továbbiakban: Segítő Szolgálat) véleménye,
továbbá szükség esetén orvosi szakvélemény, melyet a Polgármesteri
Hivatal szerez be.
A támogatás összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
200%-áig terjedő összeg.
4. Temetési segély

19. § Temetési segély adható annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodott – jövedelemhatárra tekintet nélkül – amennyiben a temetés
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összköltsége nem haladta meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
150%-át.
20. § (1) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
10%-ának megfelelő összeg.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000.- Ft.
21. § Méltányosságból a helyben szokásos temetési költség 20%-ának megfelelő
segély állapítható meg a temettető részére, ha
a)
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíjminimum összegét és
b)
a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb
temetési költséget.
22. § Nem állapítható meg temetési segély, ha
a)
az igénylő és az elhunyt között tartási, életjáradéki szerződés áll fenn, és a
szerződésben az igénylő a temetés költségeit vállalta, vagy
b)
a korábban elhalt személy újratemetésének költségeihez kérnek támogatást.
23. § (1) Temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 3
hónapon belül lehet előterjeszteni, mely határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a)
a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla másolati
példányát,
b)
a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
c)
méltányossági alapon igényelt temetési segély esetén a jövedelmi
helyzetet igazoló dokumentumokat.
(3) A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző hónapot kell
figyelembe venni.
5. Aktív korúak ellátása
24. § (1)

Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján – az Szt. 37. § (1) bekezdés a)–c)
pontján túl – rendszeres szociális segélyre jogosult, akinek az aktív korúak
ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága
fennáll, de a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat során a
munkavégzésre alkalmatlannak minősítették – állapotának fennállásáig.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy munkavégzésre alkalmatlan
állapotának fennállását köteles félévente háziorvosi igazolás bemutatásával
igazolni.
25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Segítő Szolgálatot jelöli ki az Szt. 37/A. §
(1) bekezdése szerinti együttműködésre.
26. § (1) Kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell
a)
a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
b)
az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv számára a rendszeres szociális segély
megítéléséről szóló határozatot azonnal meg kell küldeni.
(3) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen
megkeresni az együttműködésre kijelölt szervet azért, hogy ott
nyilvántartásba vetesse magát.
(4) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött,
rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (3)
bekezdésben meghatározott határidőre nyilvántartásba vetette-e magát.
(5) Ha a segélyezett a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem
tesz eleget, és akadályoztatása indokául hiteles szerv igazolását bemutatni
nem tudja, az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja a Polgármesteri
Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem
tett eleget.
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Az együttműködésre kijelölt szerv
a)
a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,
b)
a kérelmezőt nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja
ba)
a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,
bb)
a beilleszkedést segítő programok típusairól,
bc)
az
együttműködési
szabályokról
való
megállapodási
kötelezettségről,
c)
kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és
mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés,
tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést
segítő programot,
d)
a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban
a nyilvántartásba vételt követően megállapodást köt,
e)
folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és
legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását,
f)
legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő
program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem
foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot.
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv köteles
a)
jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
b)
megküldeni a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatva a program
végrehajtásáról.
28. § A beilleszkedést segítő programok típusai a következők:
a)
kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és a munkába állást
segítő szervezetekkel – az álláskeresők klubja,
b)
az egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,
c)
az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül
ca) az életvezetési képesség megőrzését, javítását célzó az egyént és
családját érintő személyes megbeszélések, csoportos foglalkozások,
cb) a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató
előadások,
cc) az alapvető személyi higiénia kialakítására irányuló előadások,
cd) a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartását célzó
előadások,
d)
a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben
történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzése,
e)
a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,
f)
munkalehetőség felajánlása,
g)
az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba
vétel, és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való
együttműködés,
h)
a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő
rendszeres érdeklődés, jelentkezés.
29.§ (1) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia
kell
a)
a program tartalmát,
b)
a
programban
meghatározott
tevékenységek,
magatartások
teljesítésének olyan leírását, amelyből egyértelmű, hogy a
kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében célszerű
meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát és mértékét,

27. § (1)
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c)

(2)

(3)

azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem
teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti.
A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha
a)
a 28. § (6) bekezdésében meghatározott eset áll fenn,
b)
nem működik közre a 29. § (1) bekezdésében meghatározott és a
segélyezett közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában,
c)
a
segélyezett
a
beilleszkedést
segítő
programról
kötött
megállapodásban a számára előírt kötelezettségeket nem, vagy nem az
előírt módon teljesíti.
Ha a segélyezett együttműködési kötelezettségét megszegi, a segély
összegét 6 hónap időtartamig 75%-os mértékben kell folyósítani, ha két
éven belül ismételten megszegi, a segélyre való jogosultságát tárgyhónap
utolsó napjával meg kell szüntetni.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
6. A természetben nyújtott ellátások fajtái

30. § Az önkormányzat a rendelkezésre álló pénzforrásból a jogosult részére
jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi, szociális rászorultságtól függő
természetben nyújtott ellátásokat biztosítja:
a)
köztemetés
b)
méltányos közgyógyellátás
c)
átmeneti segély.
7. Köztemetés
31. § (1)
(2)
(3)

(4)

A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési
költségnél magasabb összegben megállapítani.
Köztemetés helye Martonvásár köztemető, kivéve, ha a hozzátartozó a
hamvak elhelyezésére nem tart igényt.
Nem rendelhető el köztemetés, ha tartási, életjáradéki szerződés alapján
mások eltartásában lévő személy eltemettetéséről az eltartást vállaló
személy köteles gondoskodni.
A polgármester az eltemettetésre köteles személyt az Szt. 48. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy
egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén
mentesítheti.
8. Közgyógyellátás

32. § (1)

(2)

Az Szt. 50. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra
jogosult az a szociálisan rászorult személy
a)
aki esetében az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő
esetén 200 %-át nem éri el, és
b)
akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy
meghaladja.
Kivételes méltányosságból akkor is megadható a jogosultság, ha a
kérelmező jövedelme – családban élés esetén a család egy főre jutó
jövedelme – nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át és számára
segédeszközök vásárlása –orvosilag előírt módon – szükséges.
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9. Átmeneti segély
33. § (1)

(2)

(3)

Átmeneti segély nyújtható természetbeni ellátásként különösen
a)
gyógyszertámogatásként,
b)
egészségügyi szolgáltatás díjaként,
c)
élelmiszertámogatásként,
d)
tüzelőutalványként.
Természetbeni átmeneti segély annak a személynek adható, aki pénzbeli
átmeneti segélyre nem szerzett jogosultságot és családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedülálló esetén ennek 250%-át.
A természetbeni juttatásként adható átmeneti segélyt egy személy egy
évben mindösszesen 50.000.- Ft összeghatárig veheti igénybe.

IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
10. Szociálpolitikai kerekasztal
34. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás szociálpolitikai kerekasztalt működtet.
11. Személyes gondoskodás formái
35. § Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:
a)
étkeztetés,
b)
nappali ellátás,
c)
házi segítségnyújtás,
d)
családsegítés,
e)
közösségi ellátás,
f)
támogató szolgáltatás.
12. Étkeztetés
36. § (1)

(2)

Az étkeztetés keretében, térítési díj ellenében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.
Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy
a)
70. életévét betöltötte,
b)
az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség
jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg
étkeztetést,
c)
a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó
orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség
jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg
étkeztetést,
d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi
szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege
miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg
étkeztetést,
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e)

(3)
(4)

37. § (1)

(2)

(3)

a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási
helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre. A
határozatlan időre megállapított étkeztetést évente felül kell vizsgálni.
Az étkeztetés iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező jövedelmét
bizonyító igazolásokat. A kérelmező jövedelmét bizonyító igazolásokkal
kapcsolatos eljárásra az Szt. 10. § (6)-(8) bekezdései az irányadók.
Az önkormányzat az étkeztetést a Harmónia Gondviselés Szociális
Gondozó Nonprofit Kft., 2462 Martonvásár, Szent László u. 11.
közreműködésével biztosítja. Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítésére
ellátási megállapodást köt.
Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott
a)
intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben
fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy
b)
intézményből az étel házhozszállításával
biztosítja.
Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító
határozatban kell rendelkezni.
13. Házi segítségnyújtás

38. §
(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.
A házi segítségnyújtást igénybe vevőkről úgy kell gondoskodni, hogy az
igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek
megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani.
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység kiemelten:
a)
a gondozottal segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b)
a háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok
ellátása,
c)
a higiénia megtartásában történő segítségnyújtás,
d)
közreműködés az igénylő háztartásának vitelében,
e)
segítségnyújtás
a
gondozottnak
a
környezetével
való
kapcsolattartásban,
f)
segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve
annak elhárításában,
g)
az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban,
h)
közreműködés szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében.
A házi segítségnyújtás vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására
és a gondozási szükséglet megállapítására a gondozási szükség, valamint
az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és
igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.02.) SzMM. rendelet az
irányadó.
A térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló jövedelmet bizonyító
igazolásokkal kapcsolatos eljárásra az Szt. 10.§ (6)-(8) bekezdései az
irányadók.
14. Nappali ellátást nyújtó intézmény

39. § (1)

Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítését a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás keretében látja el.
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(2)

(3)

A nappali ellátást nyújtó intézményben (a továbbiakban: Idősek Klubja) a
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes időskorúak napközbeni gondozását lehet biztosítani.
A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött
személy is, aki egészségügyi állapotára tekintettel (különösen a pszichiátriai
gondozott személyek) a (2) bekezdésben meghatározott ellátásra szorul.
15. Családsegítés

40. § (1)

(2)

Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait
a)
családsegítő szolgálat működtetésével,
b)
a személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében,
c)
külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő
személy foglalkoztatásával a Segítő Szolgálat közreműködésével látja
el.
A Segítő Szolgálat által – az egyén és család számára – nyújtott szolgáltatás
igénybevétele önkéntes.
16. Közösségi ellátás

41. § Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat
útján gondoskodik.
17. Támogató szolgáltatás
42. § (1)
(2)

Az önkormányzat a támogató szolgáltatás feladatainak ellátásáról a Segítő
Szolgálat útján gondoskodik
A támogató szolgáltatás szempontjából szociálisan rászorultnak kell
tekinteni az Szt. 65/C. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott személyeket.

18. A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások közös szabályai
43. § (1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

44. § (1)

A személyes gondoskodás keretében igényelt szociális alapszolgáltatás
igénylése a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon történik.
Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez a vonatkozó jogszabályban,
illetve az intézmény által meghatározott mellékleteket és igazolásokat –
beleértve a speciális orvosi véleményt is – kell csatolni, mely a jogosultság
elbírálásához és a térítési díj megállapításához szükséges.
Az intézményi ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani. Az ellátások igénybevételének módjáról és feltételeiről a
vonatkozó jogszabályok betartása mellett az intézményvezető dönt, melyről
az ellátást igénylőt – a fizetendő térítési díj megjelölésével - írásban értesíti.
Ha az igénylő a szükséges adatokat nem közli, a jogosultságot megállapító
szerv 8 napos határidő kitűzésével felszólítja az igénylőt a hiánypótlásra.
Ha az ellátást igénylő a térítési díj csökkentését vagy elengedését kéri, a
döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a
Bizottsághoz fordulhat, mely határozattal dönt a beadványról.
A 35. § b) d) és f) pontjában foglalt ellátások igénybevételére irányuló új
kérelmek esetében a szociális rászorultságot vizsgálni kell.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások közül
a)
az étkeztetésért,
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b)
c)
d)

(2)
(3)
(4)

45. § (1)

(2)
(3)

a nappali ellátásért,
a házi segítségnyújtásért,
a támogató szolgálat keretében biztosított ellátások közül a szállítási
szolgáltatásért és a személyes segítésért
térítési díjat kell fizetni. A fenntartó által megállapított intézményi térítési
díjat és a biztosított díjkedvezményeket külön rendelet tartalmazza.
A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 116 – 117. §-át kell
alkalmazni.
Az alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának
megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.
A személyi térítési díj megállapításának alapja
a)
a házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás keretében igénybe vett
személyes segítés esetén a megállapított óradíj és a gondozásra
fordított idő szorzata;
b) a támogató szolgáltatás keretében végzett szállítás esetén a szállítási
kilométerdíj, az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj
és az ellátásra fordított idő szorzata;
c) a szociális étkeztetés esetén a napi adag.
A személyi térítési díj méltányossági alapon elengedhető, ha az ellátást
igénybevevő a térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes
(létfenntartása veszélyeztetve van).
A személyi térítési díj elengedésére irányuló kérelmeket a Segítő Szolgálat
előkészítését követően a Bizottság bírálja el.
A kedvezményre való jogosultság időtartama a veszélyeztetettség
fennállásának időtartama, de legfeljebb egy év. Ezt követően ismételten
kérelmet kell az igénylőnek előterjeszteni.
V. Fejezet
Záró rendelkezések

46. § E rendelet 2012. május 5. napján lép hatályba.
47. § A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó 7.-10. §-ban
meghatározott szabályokat e rendelet hatálybalépését követően benyújtott
kérelmek esetében kell alkalmazni.
48. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2010
(06.30.) önkormányzati rendelet.

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Martonvásár, 2012. május 3.
Dr. Koltai Gábor
jegyző
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5.) napirendi pont
Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Gucsek István: a 2012. március 20-i PGB ülésen az előterjesztést megtárgyalták, a bizottság
a rendelet-tervezetet, ill. határozat-tervezetet elfogadásra javasolta.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Magánszemélyek kommunális adója
1. § Az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:
Htv.) 26. §-a szerinti adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
14.000 Ft/év.
2. § (1)

(2)
(3)

Nem kell a magánszemélyek kommunális adóját megfizetni azon
építmények után, amelyekre építményadó fizetési kötelezettség áll
fenn.
Mentes az adó alól a 70. életévét betöltött tulajdonos, illetőleg bérleti
jog jogosultja (a továbbiakban: jogosult).
Több jogosult esetén mindegyiküknek be kell töltenie a (2) bekezdés
szerinti korhatárt.
2. Építményadó

3. § Mentes az adó alól a Htv. 13. - 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően azon,
nem vállalkozási célt szolgáló, építmény, amelynek tulajdonosa az adóév
január 1. napján Martonvásár Városban állandó lakóhellyel rendelkezik,
valamint a lakóközösségek közös tulajdonában és közös használatában
lévő helyiségek.
4. § Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.
5. § Az adó mértéke 465,- Ft/m²/év.
3. Telekadó
6. § Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően
a) azon beépítetlen belterületi telek, amely nem áll építési tilalom alatt,
azonban amelyre a hatályos jogszabályok alapján nem lehet építési
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engedélyt kiadni, és ezt a helyi építésügyi hatóság az adott telekre
vonatkozóan egyedileg igazolja, feltéve, hogy a telken az adóalany
vállalkozói tevékenységet nem folytat.
b) azon telek, amelynek tulajdonosa, (tulajdonostárs) illetőleg vagyoni
értékű jog jogosultja ezen jogát négy éven belül szerezte meg, a
negyedik év december 31-ig.
7. § Az adókötelezettség az építési tilalomnak az év első felében történt
kihirdetése esetén a félév utolsó napján szűnik meg.
8. § Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.
9. § Az adó mértéke 160.- Ft/m²/év
4. Idegenforgalmi adó
10. § Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.
11. § Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánkét: 200 Ft.
5. Iparűzési adó
12. § Az adó mértéke:
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2
%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett ipaűzési tevékenység esetén a Htv. 37. §
(2) bekezdés
a) a.) pontja szerinti tevékenység esetén naptári naponként 500 Ft,
b) b.), c.) pontja szerinti tevékenység esetén naptári naponként
3.000 Ft.
6. Záró rendelkezések
13. §(1)
(2)

(3)

Ez a rendelet 2012. június 5.-én lép hatályba.
Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a) az építmény- és telekadóról szóló 14/2011. (V.11.), valamint
b) a helyi adókról szóló 3/2005. (II.14.)
önkormányzati rendelete.
E rendelet 6. § b.) pontja szerinti mentesség azon telekre vonatkozik,
amelynek tulajdonosa (tulajdonostárs), illetőleg a vagyonértékű jog
jogosultja ezen jogát 2007. január 1. és 2010. december 31-e között
szerezte meg.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: 2012. május 3.
Dr. Koltai Gábor
jegyző
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Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2012. (V. 2.) határozata
a képviselői tiszteletdíjak módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja
módosítani a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 21/2010.(XI. 2.) rendeletében meghatározottakat.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2012. (V. 3.) rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1)

(2)

Az Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel, martonvásári
székhellyel működően
a) háziorvosi körzeteket,
b) házi gyermekorvosi körzetet,
c) fogorvosi körzetet,
d) a védőnői ellátás körzeteit,
e) az iskola-egészségügyi ellátást, valamint
f)
iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást, mint több
településre is kiterjedő ellátást
határoz meg.
Működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység csak e
rendeletben meghatározott körzetekben folytatható – a szabad
orvosválasztás jogának tiszteletben tartása mellett.
2. Háziorvosi körzetek

2. § (1)

Martonvásár közigazgatási területe két háziorvosi körzetet alkot, az
alábbiak szerint:
a.) I. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út
2.
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b.)

(2)

II. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik
út 2.
A háziorvosi körzetek meghatározását e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
3. Házi gyermekorvosi körzet

3. § (1)
(2)

Martonvásár teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi
körzetet alkot.
A házi gyermekorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Budai út 27.
4. Fogorvosi körzet

4. § (1)
(2)

Martonvásár teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.
A fogorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Budai út 27.
5. Védőnői körzetek

5. § (1)

(2)

Martonvásár közigazgatási területe két területi védőnői körzetet alkot,
az alábbiak szerint:
a.) I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László út
2.
b.) II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László
út 2.
A területi védőnői körzetek meghatározását e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
6. Iskola egészségügyi ellátás

6. § (1)

(2)

Az iskola egészségügyi ellátás az Önkormányzat illetékességi
területén a házi gyermekorvos útján biztosított a martonvásári
telephelyű
oktatási-,
nevelési
intézményekben
nevelésben,
oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.
Az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői ellátást az Önkormányzat - védőnő közös
foglalkoztatására kötött társulási megállapodás alapján – a
Beethoven Általános Iskola és a Pápay Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon martonvásári
telephelyű, továbbá a Petőfi Sándor Általános Iskola ráckeresztúri
telephelyű intézményegységeiben iskolai oktatásban részesülő
tanulók számára Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti
székhellyel biztosítja.
7. Záró rendelkezések

7. § (1)
(2)

Ez a rendelet 2012. május 4. napján lép hatályba.
Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 9/2010. (III.
30.) önkormányzati rendelete.
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Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: 2012. május 3.
Dr. Koltai Gábor
jegyző
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1. melléklet az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V. 3.)
önkormányzati rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

A.)
Martonvásár
I. háziorvosi körzete
Aradi vértanúk tere
Arany János utca
Báthory köz
Bem tér
Béke utca
Brunszvik út
Bulgárház
Búza utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Dózsa György út
Emlékezés tere
Kuti András utca
Erkel Ferenc utca
Fehérvári út
Felsőmajor
Frangepán köz
Határ utca
Illyés Gyula tér
Kassák Lajos köz
Kazinczy Ferenc köz
Kodály Zoltán utca
Kölcsey Ferenc utca
Malom utca
MÁV Vasútállomás
Móra Ferenc köz
Orbánhegy utca
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc utca
Rózsa utca
Sporttelep utca
Szent István utca
Szent László út
Széchenyi István utca
Szőlőhegyi utca
Teleki Pál utca
Tükrösi utca
Vajda János utca
Vasút utca
Váci Mihály utca
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi köz
Zrínyi Miklós utca

B.)
Martonvásár
II. háziorvosi körzete
Ady Endre utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Balassi Bálint köz
Bercsényi köz
Bocskay utca
Boglárka utca
Budai út
Dreher utca
Estike utca
Gábor Áron utca
Gábormajor
Gárdonyi Géza utca
Gólyahír utca
Hunyadi utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Karinthy utca
Kinizsi utca
Dr Gyulay Gyula utca
Kolozsvári utca
Kossuth tér
Magtár utca
Mikszáth Kálmán utca
Nyitrai utca
Orgona út
Petőfi Sándor utca
Pipacs utca
Pusztai József utca
Százszorszép utca
Tátra utca
Táncsics utca
Vasvári Pál utca
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2. melléklet az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V. 3.)
önkormányzati rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

A.)
Martonvásár
I. védőnői körzete
Arany János utca
Balassi Bálint köz
Bem tér
Bercsényi köz
Béke utca
Boglárka utca
Brunszvik utca
Bulgárház
Búza utca
Dózsa György utca
Emlékezés tere
Kuti András utca
Estike utca
Fehérvári utca
Felsőmajor
Gólyahír utca
Határ utca
Kassák Lajos köz
Kazinczy Ferenc köz
Kodály Zoltán utca
Malom út
MÁV Vasútállomás
Móra Ferenc köz
Orbánhegy utca
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc utca
Rózsa utca
Sporttelep utca
Százszorszép utca
Szent István utca
Szent László utca
Szőlőhegyi utca
Tükrösi utca
Vajda János utca
Vasút utca
Vörösmarty Mihály utca
Zrínyi Miklós utca

B.)
Martonvásár
II. védőnői körzete
Ady Endre utca
Aradi vértanúk tere
Bajcsy-Zsilinszky út
Báthory köz
Bocskay utca
Budai út
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Dreher utca
Dr. Gyulay Gyula utca
Erkel Ferenc utca
Frangepán köz
Gábor Áron utca
Gábormajor
Gárdonyi Géza utca
Hunyadi utca
Illyés Gyula tér
Jókai Mór utca
József Attila utca
Karinthy utca
Kinizsi utca
Kolozsvári utca
Kossuth tér
Kölcsey Ferenc utca
Magtár utca
Mikszáth Kálmán utca
Nyitrai utca
Orgona út
Petőfi Sándor utca
Pipacs utca
Pusztai József utca
Széchenyi István utca
Tátra utca
Táncsics utca
Teleki Pál utca
Váci Mihály utca
Vasvári Pál utca
Wesselényi köz
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Dr. Szabó Tibor: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az új lakópark beruházó céggel
(TGA Invest és Drywall) aláírták a megállapodást, melyben rögzítésre került, hogy
2014. év végéig két orvosi rendelő üzemelésére alkalmas épületet felépítenek
Martonvásár lakossága számára. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem
hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2012. (V. 2.) határozata
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szociális
és Egészségügyi Bizottságot, hogy az igények és felmérését követően a
lehetőségek alakulását figyelembe véve, szükség szerint terjesszen elő az
egészségügyi
alapellátás
körzeteinek
felülvizsgálatára
irányuló
kezdeményezést a körzetek (háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői)
megosztása, illetőleg bővítése, az ügyeleti ellátás jövőbeni biztosítása
tekintetében.
A határozat végrehajtásáért felelős: SZEB elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
6.) napirendi pont
Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati rendeletek szabálysértési
tényállásainak hatályon kívül helyezésére
Dr. Koltai Gábor: 2012. április 15-ével lépett hatályba a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárás és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján a szabálysértési
tényállásokat önkormányzati rendelet nem állapíthat meg. Az Sztv. is előírja, hogy 2012.
május 31-éig az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni a helyi önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Javasolta a rendelet-tervezet
elfogadását.
Dr. Szabó Tibor: a rendelet elfogadása törvényi kötelezettség, véleménye szerint a rendelet
végrehajtása némi nehézségbe ütközik, a jogi, technikai feltételei ezeknek az eljárásoknak
nem igazán adottak, nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy az állami hatóságok átvegyék a
szabálysértéssel kapcsolatos feladatokat. Megállapította, hogy kérdés, javaslat nem
hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül
helyezéséről
Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében és
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt
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felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a) Martonvásár címeréről és zászlójáról, valamint használatuk rendjéről,
továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról
szóló 27/2005. (X.26.) önkormányzati rendeletének 9. §-a,
b) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2004. (IV.15.)
önkormányzati rendeletének 18. §-a,
c) a vásárokról és a piacokról szóló 37/2005. (XII.21.) önkormányzati
rendeletének 7. §-a,
d) a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 21/2008. (IX.30.)
önkormányzati rendelet 18. § (5) és (6) bekezdése,
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról és egyéb szabályairól szóló 7/2010. (II.3.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése,
f)
az állatok tartásáról és védelméről szóló 8/2010. (II.24.)
önkormányzati rendeletének 19. §-a,
g) a köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról szóló
25/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése,
h) a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 28/2011. (XII.14.)
önkormányzati rendeletének 68. § b) pontja és 70. §-a,
i)
a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI.30.) önkormányzati
rendeletének 14. §-a.
2. § (1) E rendelet 2012. május 5.-én lép hatályba.
(2) E rendelet 2012. május 31. napjával hatályát veszti.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: 2012. május 3.
Dr. Koltai Gábor
jegyző
7.) napirendi pont
Aljegyzői pályázat kiírása
Dr. Szabó Tibor: mindenki előtt ismeretes az aljegyzői munkakör 2012. január 1-vel
megszűnt, törvényi kötelezettségnek eleget téve, javasolja az aljegyzői pályázat kiírását.
Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen, 1 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2012. (V. 2.) határozata
aljegyzői pályázat kiírásáról
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Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaknak
megfelelően - a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki Martonvásár Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál aljegyzői munkakör betöltésére.
A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 2012. július 1.

61/2012. (V. 2.) határozat melléklete:
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet
ALJEGYZŐ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői kinevezés időtartama: a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a jegyző helyettesítése, a jegyző által
meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a köztisztviselők jogállását meghatározó törvény, valamint a vonatkozó helyi
rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 felsőfokú végzettség: igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
 közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
 közigazgatási vagy jogi szakvizsga; vagy az OKV elnöksége általa teljes
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés,
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
 kiváló szintű tárgyaló képesség,
 önálló munkavégzési képesség,
 precizitás,
 nagyfokú terhelhetőség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 állam- és jogtudományi doktori képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 szakmai vezetői elképzelések (legfeljebb egy, A/4-es oldal terjedelemben),
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hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő
tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012.07.01. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Budai út 13.), vagy elektronikus úton az
onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen. Kérjük a borítékon/tárgyban feltüntetni a
következő megjegyzést: aljegyzői pályázat.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról – a
jegyző javaslata alapján - Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A
pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu és Martonvásár Város
Önkormányzatának honlapja (www.martonvasar.hu), Martonvásár Város hivatalos lapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő időtartama 6
hónap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Koltai Gábor, jegyző nyújt,
a 06-22-569-221-es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban információt a
www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

8.) napirendi pont
Hozzájárulás a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott
Feladatokhoz
Kuna Ferenc: a PGB az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Szabó Tibor: felhívta a figyelmet arra, hogy évek óta változatlan összegű társulási tagdíj
a települési önkormányzatok vonatkozásában, a befolyt összegek fejlesztési alapot
képzenek. Az orvosi ügyelethez való hozzájárulás mértékét a kistérségi költségvetésben
foglaltak alapján adták meg. A számítások alapján a 2011. év során felülvizsgált szerződés
adja, mely szerint a hozzájárulás összege a nem megvalósult vállalások díjával csökkent.
Szabóné Pályi Judit: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Segítő Szolgálat új épületének
elkészültével a Harmónia Gondoskodás Kft.-nek fizetett bérleti díjak már nem terhelik az
intézmény költségeit.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2012. (V. 2.) határozata
kistérségi feladatellátáshoz történő hozzájárulásról
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Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás költségeihez való hozzájárulás mértékét a
következők szerint fogadja el:
1. Társulási tagdíj:
250 Ft/fő/év
2. Orvosi ügyelethez hozzájárulás:
2,665 millió Ft/év
3. Segítő Szolgálathoz hozzájárulás:
3,651 millió Ft/év
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2012. december 31.
9.) napirendi pont
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Dr. Koltai Gábor: a változások lényege volt, hogy a helyi önkormányzat tevékenységéhez
kapcsolódó szakfeladatok nem szerepelhettek a polgármesteri hivatal alapító okiratában.
Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával törölni kellett és ennek tényét be
kellett jelenteni a törzskönyvi nyilvántartás felé.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2012. (V. 2.) határozata
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására nézve az alábbi döntéseket
hozza:
I.

Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2012.
június 15.-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat 8.4. „Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat
rend szerinti besorolása”alpontja kiegészül az alábbi, 8.4.18. ponttal:

„
8.4.18.

Önkormányzati jogalkotás

841 112

„

II.

A Képviselő-testület Martonvásár Város Polgármesteri Hivatalának
Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosítással a határozat 1.
mellékletében foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
III.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Martonvásár Város Polgármesteri
Hivatalának Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
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részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a
törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: I. pont - folyamatos, II. pont – azonnal,
III. – pont - döntést követő 8 nap
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63/2012. (V. 2.) határozat 1. melléklete:
Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirat
a 2012. június 15.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben
- melyet a dőlt betűs szedés jelöl 1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Martonvásár
Hivatal

2.

A költségvetési szerv székhelye, címe:

2462 Martonvásár, Budai út 13.

3.

A költségvetési szerv illetékességi, működési területe:
3.1. Illetékességi területe:
- Martonvásár Város közigazgatási területe
- az Okmányiroda tekintetében országos működési területre kiterjedő feladatok
és megállapodásban foglaltak szerint: Baracska, Gyúró, Tordas, Kajászó
- az építéshatósági ügyek, szemészeti és hétvégi ügyeleti ellátás tekintetében:
Baracska, Gyúró, Kajászó, Tordas közigazgatási területe
- szabálysértési ügyek tekintetében: Gyúró, Kajászó, Tordas közigazgatási
területe
- Művészeti Iskolai oktatási ügyek tekintetében: Ráckeresztúr, Vál
közigazgatási területe
3.2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak
ellátása tekintetében működési területe a Társulás tagi Önkormányzatai 1. számú
függelékben rögzített közigazgatási területére terjed ki.

4.

A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve: Martonvásár
Város
Önkormányzata
Székhelye:
2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

5.

Az alapítás – működés – időpontja:

1990.

6.

Gazdálkodási besorolása:

önállóan működő
költségvetési szerv

7.

A költségvetési szerv irányító szerve:

Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

Székhelye:
8.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
8.1. Szakágazati besorolása:

8.2.

Város

Polgármesteri

és

gazdálkodó

841105 Helyi
önkormányzatok,
valamint
többcélú
kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
8.2.1.
Kötelező feladatok:
8.2.1.1 az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok, továbbá a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott
feladatok ellátása,
8.2.2.
Önként vállalt feladatok:
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8.2.2.1. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodása VI/17. pontja alapján az
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
törvény szerinti munkaszervezeti és az államháztartásról
szóló
törvény
szerinti,
a
Társulás
költségvetése
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
8.2.2.2. az intézményekkel kötött, a képviselő-testület által
jóváhagyott megállapodás alapján az önkormányzat önállóan
működő költségvetési intézményei pénzügyi, gazdálkodási
feladatainak ellátása (Brunszvik Teréz Óvoda, Beethoven
Általános Iskola, Művészeti Iskola, Brunszvik-Beethoven
Központ)
8.3. Alaptevékenysége:

a közfeladatként meghatározottak
ellátása.
8.4. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
Megnevezés
képviselőválasztásokhoz

Szakfeladat száma

8.4.8.

Országgyűlési
kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos
és
helyi
nemzetiségi
önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése

8.4.9.

Statisztikai tevékenység

841173

8.4.10.

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841907

8.4.11.

Aktív korúak ellátása

882111

8.4.12.

Időskorúak járadéka

882112

8.4.13.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

8.4.14.

Ápolási díj alanyi jogon

882115

8.4.15.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882117

8.4.16.

Óvodáztatási támogatás

882119

8.4.17.

Közgyógyellátás

882202

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.4.5.
8.4.6.
8.4.7.

841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841133

8.4.18.

9.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A Polgármesteri Hivatalt Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
kinevezett jegyző vezeti, akit a Képviselő-testület – nyilvános pályázat útján –
határozatlan időre nevez ki. A jegyző kinevezésével, felmentésével, fegyelmi és anyagi
felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület jár el, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

10.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
A foglalkoztatottak jogviszonya köztisztviselői – közszolgálati jogviszony, egyes
foglalkoztatottak lehetnek a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók.
Jegyzőkönyv
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11.

12.

A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon:
A képviselő-testület a költségvetési szerv ingyenes használatába
önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:
15.1.
Martonvásár
Budai út 13.
Polgármesteri Hivatal

adja

az

Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2012. (V. 2.)
határozatával döntött az Alapító Okirat 2012. június 15.-i hatályú módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról.
Kelt: Martonvásár, 2012. május 2.

Dr. Szabó Tibor
Martonvásár Város polgármestere

Dr. Koltai Gábor
Martonvásár Város jegyzője

10.) napirendi pont
Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Tevékenységéről
Dr. Szabó Tibor: a PGB az előterjesztést megtárgyalta, kérte kiegészíteni a kistérségi
társulás intézményeinek tevékenységével, ill. a gazdálkodásra vonatkozó információkkal, az
előterjesztés kiegészítése megtörtént. A hét település háziorvosi ügyeletét továbbra is az
International Abulance Service Kft. látja el, a kft.-vel többszöri egyeztetések zajlottak mind a
szakmai színvonal emelése, mind az ellátásért fizetett összegcsökkentése érdekében. A
szerződésük 2012. november 22-én lejárt, kérte a jelenlévők segítségét esetleges új orvosi
ügyeletet ellátó cég megkeresésében. 2011. évben változások következtek be a Társulás
munkaszervezetében, mely alapján a martonvásári polgármesteri hivatal látja el ezen
feladatokat 2011. július 1. napjától, így a beszámoló ezen időszaktól nyújt részletesebb
tájékoztatást. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
64/2012. (V. 2.) határozata
kistérségi beszámolóról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás elmúlt évi működéséről készült
beszámolót elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
11.) napirendi pont
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak meghatározása

Jegyzőkönyv
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Gucsek István: a PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolta.
Dr. Gyulay Gyula: a SZEB szintén megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúan elfogadásra
javasolta.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012. (V. 3.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2)
bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

2. §

3. §

4. §

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
a) 92. § (1) bekezdés a) pont szerinti feladatkörben a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a
szociális étkeztetésre,
b) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működtetett
Szent László Völgye Segítő Szolgálat által ellátott személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül
ba) a házi segítségnyújtásra,
bb) a támogató szolgáltatásra,
bc) a nappali ellátásra (Idősek Klubja)
bd) a családi napközi ellátásra.
(1) Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési
díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénybe vevő, havi
jövedelme alapján, az 1. melléklet szerinti kedvezményes térítési
díjra jogosult.
(3) A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj és az 1. melléklet
szerinti kedvezmények figyelembevételével kell megállapítani.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 62 §-ában meghatározott feltételekkel
szociális alapszolgáltatásként étkeztetést nyújtó intézmény (HarmóniaGondoskodás Kft.) intézményi térítési díja – a helyben fogyasztás, elvitel
és házhozszállítás formát egyaránt értve: 580.-Ft/adag.
Az
Szt.
63.
§-ában
meghatározott
feltételekkel
szociális
alapszolgáltatásként házi segítségnyújtás ellátást biztosító intézmény
(Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja 200.Ft/óra.
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-án megtartott üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető

36

5. §

6. §

7. §

8. §

Az
Szt.
65/C.
§-ában
meghatározott
feltételekkel
szociális
alapszolgáltatásként támogató szolgáltatás ellátást biztosító intézmény
(Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja
a) szociálisan rászoruló személyek esetén
aa) személyszállítás: 75.-Ft kilométerenként,
ab) személyi segítés: 1.117.-Ft óránként.
b) szociálisan nem rászoruló személyek esetén
ba) személyszállítás: 150.-Ft kilométerenként,
bb) személyi segítés: 1.500.-Ft óránként.
Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel
nappali ellátásként Idősek Klubja szolgáltatást biztosító intézmény
(Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja
a) idősek nappali ellátása keretében napközbeni tartózkodás, étkezés
nélkül: 500.-Ft/nap,
b) idősek nappali ellátása keretében reggeli: 125.-Ft/adag,
c) idősek nappali ellátása keretében ebéd: 565.-Ft/adag.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 43. §-a szerinti feltételekkel családi napközi ellátást
biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi
térítési díja
a) rendszeres ellátás keretében: 40.000.-Ft/fő havonta,
b) az a) ponttól eltérő esetben: 250.-Ft/fő óránként.
(1) Ez a rendelet 2012. május 5. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési
díjainak
megállapításáról
szóló
20/2010.
(XI.2.)
önkormányzati rendelete.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: 2012. május 3.
Dr. Koltai Gábor
jegyző
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1.
melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 12/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményes térítési díjak
1.) Támogató Szolgálat:
A
B
1.
Jövedelem határok
2.
Jövedelem
Jövedelem
alsó határa
felső határa
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

28.500
33.252
38.003
42.754
47.504
52.254
57.004
61.755
66.506

33.251
38.002
42.753
47.503
52.253
57.003
61.754
66.505
71.256

2.) Idősek Klubja:
A
B
1.
Jövedelem határok
2.
Jövedelem
Jövedelem
alsó határa
felső határa
3.

28.500

52.253

3.) Házi segítségnyújtás:
A
B
1.
Jövedelem határok
2.
Jövedelem
Jövedelem
alsó határa
felső határa
3.
28.500
52.253
4.) Szociális étkeztetés:
A
B
1.
Jövedelem határok
2.
Jövedelem
Jövedelem
alsó határa
felső határa
3.
28.500
38.002
4.
38.003
42.753
5.
42.754
47.503
6.
47.504
57.003
7.
57.004
71.256

C
D
Támogató Szolgálat
Szállítás
Személyi
Ft/Km
segítés
Ft/óra
30
100,30
180,30
240,30
300,32
350,33
450,49
550,49
650,60
1.000,-

C

D
E
Idősek Klubja
Reggeli
Ebéd
Térítési
Ft/adag
Ft/adag
díj
Ft/nap
62,282,250,-

C
Házi segítségnyújtás
Ft/óra
100

C
Szociális étkeztetés
Ft/adag
116.174.290.406.522.-
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12.) napirendi pont
2011. évről készült átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről
Dr. Gyulay Gyula: SZEB az előterjesztés megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolta.
Dr. Szabó Tibor: kérte, hogy a 2. számú határozati javaslat címét pontosítsák,
megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan,
8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2012.(V. 2.) határozata
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről határozati javaslat
módosítása
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évről
készült átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
készült előterjesztés 2. számú határozati javaslatát az alábbiak szerint
módosítja:
- Beszámoló a Segítő Szolgálat 2011. évi gyermekvédelmi és
szociális szakmai tevékenységéről
A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2012.(V. 2.) határozata
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámolót
elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal, az elfogadott módosítással, az
alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2012. (V. 2.) határozata
a Segítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Jegyzőkönyv
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Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat 2011. évi gyermekvédelmi és szociális szakmai
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

13.) napirendi pont
Beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2011. évi tevékenységről
Gucsek István: az előterjesztéshez kiegészítést nem tett, kérte a határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Koltai Gábor: az előterjesztés felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyek az
önkormányzatnak kötelezően el kell látnia.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2012.(V. 2.) határozata
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális területen
végzett 2011. évi tevékenységről szóló éves beszámolót elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
14.) napirendi pont
Maximális csoport létszám átlépésének engedélyezése a Brunszvik Teréz
Óvodában
Stefkovits Ferenc óvodavezető: nagyon fontos lenne Martonvásár számára az óvodai
férőhelyek számának biztosítása, 81 gyermek jelentkezett óvodai felvételre, ebből 43
gyermek vehető fel ténylegesen, az elutasított gyermek száma 38 fő. 2014. évtől minden
gyermeket kötelező felvenni az óvodába, úgy gondolja, hogy nem méltó a városhoz, hogy
ilyen sok gyermeket el kellett utasítani.
Dr. Gyulay Gyula: a SZEB szintén tárgyalt a demográfiai adatok alapján folyamatos
növekedést mutató óvodáztatási igényekről, és javasolja a testületnek a hosszú távú
megoldás megkeresését.
Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolta a határozat
elfogadását.
Dr. Szabó Tibor: jogos észrevételek hangzotta el, úgy gondolja, hogy a város számára egyik
legfontosabb feladat az óvodabővítése. Az önkormányzat pályázatot adott be
Jegyzőkönyv
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óvodabővítésére, két csoportszobát és a hozzátartozó kiszolgáló egységet szeretnék
megépíteni. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2012. (V. 2.) határozata
maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése az óvodában
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
hatáskörében engedélyezi a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális
csoportlétszámtól való eltérést a határozat mellékletében foglaltaknak
megfelelően.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, óvodavezető
A határozat végrehajtásának határideje: 2012.09.01. – 2013.07.31.
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69/2012. (V. 2.) határozat melléklete:

Óvodai adatlap a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyeztetéséhez
A fenntartó neve és címe: Martonvásár Város Önkormányzat 2462 Martonvásár Budai út 13.
Az intézmény
•
•
•

neve: Brunszvik Teréz Óvoda
címe: 2462 Martonvávár Deák Ferenc u. 3.
Az óvodában működő csoportok száma: 9

Max. csop.
létszám átlépés
enge-délyezett

nem

Az intézményben
működő
(kérelemben
szereplő) csoportok,
tényleges létszámuk
Csoport
fő
megnevezése

2-es
3-as
szorzóval
szorzóval
számítandó számítandó
fő
fő
9
4

igen

Pillangó
Középső-nagy
Sün nagy cs.

25

igen

Mókus nagy

28

igen

Delfin
középső-nagy
Maci középső

29

igen
igen

A Kt. 3. számú melléklete II.
rész 3. pontja szerint
szorzószámmal számítandó
gyermekek

A 3. oszlop
szorzószámainak
figyelembevételével
számított
létszám (fő)

2
1
1

30
29

1

A csoportszobák
befogadóképessége,
alapterülete
(m2)

13

50

27

50

30

50

30

58.95

30

50

30

47.58

30

58.95

igen

Katica kisközépső
Csiga kis

30

igen

Cinke kis

25

1

27

22.8

igen

Nyuszi

25

1

27

47.58

15.) napirendi pont
Rendőrség támogatási kérelme
Gucsek István: a PGB a kérelmet megtárgyalta, a támogatás összegét a testületnek
elfogadásra javasolta.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2012. (V. 2.) határozata
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatásáról
Jegyzőkönyv
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1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja a
Gárdonyi Rendőrkapitányság munkáját, melyhez 300.000.-Ft összegben
egyszeri hozzájárulást biztosít 2012. évi költségvetésében az általános tartalék
terhére.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti
támogatásról szóló okiratot a Martonvásári Napok rendezvénysorozat
keretében, a várossá válási évfordulóhoz kapcsolódóan nyújtsa át.
A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 2012. július 27.
16.) napirendi pont
Előterjesztés Martonvásár Város 2010. évi beszámolójának
Módosítására
Dr. Szabó Tibor: a beszámoló módosításának formai oka, hogy a Martongazda kft.
2011. március 1. napjával kezdte meg működését. Az együttműködési szerződések
alapján viszont csak 2011. július 5-én kapta meg az első átadott pénzeszközt. A két
dátum közötti időszakban viszont már jelentős munkavégzés történt, melynek a
finanszírozását máshonnan nem volt lehetséges megoldani. Fizetni kellett a
státuszon kívüli dolgozók bérét, járulékait, fel kellett állítani egy működő képes irodát,
a vagyonkezelési feladatok kft-re tartozó költségeit, valamint a megvásárolt
eszközöket is üzemeltetni kellett. Kérte a Martongazda Kft. ügyvezetőjét, hogy az
elkövetkezendőkben az ilyen jellegű szükséges módosítás iránti kérelmet előbb
jelezze. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
Martonvásár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése teljesítéséről és
pénzmaradványa elszámolásáról szóló 13/2011. (V.11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Martonvásár Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradványa
elszámolásáról szóló 13/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete módosítására a
következőket rendeli el:
1. § E rendelet 1. melléklete Martonvásár Város Önkormányzata 13/2011. (V.11.)
önkormányzati rendelete 10. mellékletének, 6. sora helyébe lép.
2. § E rendelet 2012. május 4.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. május 11.től kell alkalmazni.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző
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Záradék:
A rendelet 2012. május 3. napján kihirdetve.

Dr. Koltai Gábor
jegyző
17.) napirendi pont
Köszönetnyilvánítás
Gucsek István: javasolta az előterjesztésben szerepelő két határozati javaslat elfogadását.
Dr. Gyulay Gyula: támogatja és jó ötletnek tartja a köszönetnyilvánítást, ill. gratulációt,
kérdése, mi a hivatalos formája?
Dr. Szabó Tibor: a testület döntéséről hivatalos levélben kapnak értesítést az érintettek,
továbbá a Forum Martini újságban a döntés kiemelt helyen kap helyet. Megállapította, hogy
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2012. (V. 2.) határozata
A Mezőkölpényben elvégzett munkák köszönetnyilvánításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budai Józsefnek,
Orosz Tamásnak és Szalkai Józsefnek a Mezőkölpényben végzett – a
testvértelepülési kapcsolatokat is erősítő - önzetlen és példaértékű munkájáért
köszönetét fejezi ki.
A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester
A döntés végrehajtásának határideje: azonnal
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2012. (V. 2.) határozata
Németh Ildikónak szóló gratulációról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szívből gratulál
Németh Ildikónak a Százszorszép Táncegyüttes művészeti vezetőjének a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéshez. Munkájához erőt, jó
egészséget és kitartást és további sikereket kívánunk!
A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester
A döntés végrehajtásának határideje: azonnal
18.) napirendi pont
Egyebek
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Horváth Bálint: rövid tájékoztatást adott a beadott pályázatokról.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2012. V. 2.) határozata
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról,
lejárt határidejű határozatokról és az önkormányzat likviditási helyzetéről
készült tájékoztatót elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
-

Martongazda Kft. beszámolója

Dohárszky István ügyvezető: a beszámolóhoz kiegészítést nem tett.
Dr. Gyulay Gyula: véleménye szerint a város területét többször végig kell járni ahhoz,
hogy valóban azt a képet mutassa, amit a város lakossága elvár a Martongazda Kft.től. Sajnos még mindig vannak olyan területek amit rendbe kell rakni, fűnyírás,
szemét összegyűjtése, stb.
Dr. Szabó Tibor: egyetértett Dr. Gyulay Gyula képviselő úr véleményével, határozott
kérdése, hogy többször menjenek végig a városon, ellenőrizzék a település határait,
és a szükséges munkákat végezzék el.
Gucsek István: úgy gondolja, hogy a Martongazda Kft. létrehozásával sokkal
rendezettebb a város, természetesen egyetért azzal, hogy vannak még elvégzendő
feladatok.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2012. (V. 2.) határozata
Martongazda Kft. beszámolója
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Martongazda Kft. 2012.
március havi beszámolóját elfogadta.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
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Dr. Szabó Tibor: megköszönte a képviselő-testületi tagok, a meghívottak, a
polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját, a testületi ülést 19.23 órakor bezárta.
k.m.f.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző
Kuna Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető
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1. számú mellékletek

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május
2-án megtartott ülése 6/2012. (V. 3.) sz. önk. rendeletének
(Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
módosítása) TÁBLÁZATAI
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2. számú mellékletek

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május
2-án megtartott ülése 7/2012. (V. 3.) sz. önk. rendeletének
(Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadás)
TÁBLÁZATAI
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