
Jegyzőkönyv

ofötdeák Községi Önkormányzat KépviselőtestÜletének 2O2o. október 13_án megtartott,
rendkívüli, nyílt üléséről.

Az Ülés heIye: Községháza nagyterem Ótoloear

Jelen vannak:

Simonné Sinkó Erika
Zsarkó József
Papp Endre
Mihalik Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Jelen van továbbá:
Rákóczi Edit Jegyző

Simonné Sinkó Erika polgármester: Tisztelettel köszöntÖm a képviselő-testület tagjait és a
jegyzőasszonyt. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 telepÜlési képviselő közÜl 4
telepÜlési képviselő van jelen. Vass József képviselő Úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud
részt venni. A megjelenési arány 7So/o-os, ÜlésÜnk határozatképes, a}t megnyitom.
Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadjuk el' Van-e más
javaslat? Kérem, aki ezzel egyetért, kéÍeltartással szavazzon.

A képviselő-testüIet 4 igen - egyhangú _ szavazattal, eltenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

94t2020.(X.13.)Kt.h.
Tárgy: A képviselő{estÜlet 2020. október 13-i rendkívÜli, nyílt Ülésének napirendje

HATÁRozAT

Ótoloeat Községi Önkormányzat képviselő-testÜlet 2o2o' október 13-i _ rendkívÜli, nyílt -
Ülésének napirendje:

1./ A Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet megalkotása
Előado: polgármester

2./ Falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának aktualizálása
ElőadÓ: polgármester

3./ Munkaruha juttatás szabályozása
ElőadÓ: polgármester

1./ Napirend
A Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet megatkotása

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvas ták az anyagot. A BelÜgyminiszter döntése
alapján önkormányzatunk részére 704 85o forint összegű vissza nem térítendő egyszeri
támoga-tás kerÜlt jóváhagyásra tÜzelőanyag támogatásra, melyet az önkormányzat-|2z q
barnakőszén vásárlására használhat fel. Az önkormányzat által vállalt önerő mériete ebben
az esetben 140.970.-Ft, mivel a támogatás 2500.-Ft+Áfaiq illetve az önerő mértéke 500.-
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Ft+Áfalq, Vagyis 1mázsa szén összesen 3810.-Ft-ba kerül. Az ormosszén Zrt. árajánlataszerint 3.810.-FVq bruttó összegért tudja adni a borsodi barnakőszenet, ezért az
önkormányzat 230 q barnakőszenet rendelt meg 876.3oo.-Ft értékben, így azönerő mértéke
171'450.-Ft lett- Támogatás mértékének legieljebb 10 mázsa barrűkőszenet javaslok
megállaPítani egyszeri alkalommal. Javaslom, hogy a kérelmek benyújtásánar nátárioe;e2o2o' november 2. napjától 2020. november 13. napjáig kertiljöí meghatározásra' A
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mind-enkori öregségi nyugdíj
2-5oo/o-a, egyedÜl élő személy esetén 300%-a maradjon' Valamint a barnakőszenet azormosszén Zt-től vásároljuk meg. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése,
észrevétele, más javaslata? Nincs. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő_testület 4 igen - egyhangú - szavazattat, etlenszavazat és tartózkodás
néIkül az alábbi rendeletet hozza:

Óttiloeat Községi önkormányzat
Képviselő-testü letének

812020. (x.1 4.) önkormán1zati rendetete
a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról

oföldeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32' cikk (1)bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
' Magyárország nely'i

önkormányzatairol szóló 2011' évi cLXxXlX törvény 13. s (1) 8.-fiontjábaÁ rapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a szociális igazgatásrÓl és s}ociális ellátásokról szól'ó -módosított - 1993. évi lll. törvény rendelkezéseiré a kovetkezőket rendeli el:

l. fejezet
A rendelet célja, hatálya

í. s A rendelet célja, hogy szabályozott keretek közott a szociálisan rászorult személyek
részére tuzelőanyaghoz való hozzájutás biáosítsa a téli időszakban.
2. s (1) A rendelet |ratály9 kiterjed Ótotoear község közigazgatási terÜletén élő, bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,

-9 l magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás es tartozkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló torvény (a továbbiat<ban:-Szmtv.) szerint a
9z9ba! mozgás és tartózkodás jogával rendelkező ózemélyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szab-ad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogái Földeák község terÜletén gyakoro-|ja, és apolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásárÓl s-zoto torueny"ózerint Földeák
községben bejelentett lakihellyel rendelkezik.

ll. fejezet
Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatás

3. s Ótotoear község Önkormányzata természetben nyÚjtott szociális ellátásként
barnakőszenet biztosít annak a szociálisan rászorult személyeknók, akinek a hááartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének250 %_át, egyedÜl élő személy eseténa 3oo %-át.
4.s A támogatás mértéke legfeljebb 10 mázsa barnakőszén egyszgri alkalommal.
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Eljárási rendelkezések

A támogatás igénybevételének módja

1..9'(íl|{eljáÉs kérelem alapján indul. A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal
oföldeáki Kirendeltségén (6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky U.2') kell előterjesáeni, a kÜlön
erre rendszeresített formanyomtatványon.
(2) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
(3) A kérelmet2020. november 2' nap1ától - 2o2o. novemiber 13' napjáig lehet benyújtani.
(4) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy náztartaloan lakó- siemélyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól koteles nyilatkozni, továbbá-a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyÚjtásával egyidejÚleg kell becsatolnia.
(5) A jovedelemigazoláshoz csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,
b) a munkanélkÜli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás
igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaÜgyi kirendéftség által riattitott igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósítotÍ elÉtások esétében a kérelém benyújtását
megelőzó hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámla kivonatot
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyÚjtását megelőző gazdasági év személyi jÖvedelemadó alapjáról
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmezó bÜntetőjogi felelossége mellett nyilatkozatot tesz
a havi átlagos jövedelméről
(6) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki
a) aktív korÚak ellátására
b) időskorúak járadékára,
c) telepÜlési támogatásra (e támogatásban részesÜlők közÜl különösen a lakhatáshoz
kapcsolódo rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
d) V.agy a gyermekek védelméről és a gyámÜgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetí gyérmeket nevelő családban él.

za.o ,"nl1'lkezések

8. $ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
9. $ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejiileg 

'hatályát 
veszti a természetben nyújtott

tÜzelőa nyag támog atásról szóló 8/20 1 8. (Xl. 1 3. ) ön korm ányzati rendelet.

2./ Napirend
Falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának aktuatizálása

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. A Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal l. fokú szociális igazgatási hatásköreben eljárva" Ótotoear Kozőégi
Önkormányzat, ta\ugondnoki szolgála-t nátosagi ellenőzése során megállapította, hogy a
falugondnoki szolgálat Szakmai Programját módosítani szÜkséges, 

'"rt" ^"iols. 
04. 29-én

kelt Szakmai Program számos tekintetben nem felel meg a logszabályi feltételeknek. ASzakmai Program aktualizálását 2020. október 15' naplaig 
-rát 

eveiezni. A szociális
szolgáltatÓ szakmai programjának tartalmaznia kell azt, hóg/ a fenntartó a jogszabályban
meghatározott szolgáltatási elemek közÜl melyeket biztosÍtja. Kérdés, észievétel van-e?
Amennyiben nincs, javaslom a falugondnoki szolgálat szakmai programját az előterjesztés
mel léklete sze ri nti tarta lom mal elfogad n i. Aki egyetert, kéáe ltartassai_1eteize.
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A képviselő_testület 4 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az a!ábbi határozatot hoza:

95/2020.(x.í3.)Kt.h.
Tárgy: A falugondnoki szolgálat Szakmai Programjának aktualizálása

HATÁRozAT

Óttilaeat. Községi Önkormányzat Képviselő_testütete a falugondnoki szolgálat Szakmai
Programjának aktualizálása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:

A falugondnoki szolgálat szakmai programját az előterjesztés melléklete szerinti
taÉalommal elfogadja.

Errőlértesítést kap:
- Órotoear Község 

-Polgármestere

- Földeák-oföldeák községek Jegyzője

3./ Napirend
M unkaruha juttatás szabáIyozása

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. A Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal l. fokú szociális igazgatási hatáskórében eljárvj Ótoloeax Közőégi
Önkormányzat, falugondnoki szolgálai nátosagi ellenőrzése 'oá megállapította, hogy a
falugondnok munkaruha- juttatása nincs megfelelően szabályozva' A hiányosság pótláöáról
2020' október 15. napjáig kell gondoskodni. A falugondnok részére kétévente 20.000.-Ft
összegű munkaruha-juttatást javaslok megállapítani. Kérdés, észrevétel, más javaslat van-
e? Aki egyetért a javaslattal, kéáeltartássaijelezze.

A képviselő_testület 4 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkÜl az alábbi határozatot hozza:

96/2020.(X.13.)Kr.h.
Tárgy: Zsarkó József falugondnok részére munkaruha-juttatás megállap ítása

HATÁRozAT

p19t^oeir |özségi Önkormányzat Képviselő{estÜlete a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992' évi X)ülll. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyÚjtó szociá'iÍs intézmények
szakmai feladatairól és mÚködésük Íeltételeiről szólő 1t2OOo'(l.7'i SzCsM rendelet o. s (rrlrendelkezéseire figyelemmel megtárgyalta a Falugondnok munkaruha juttatás 

'"n'a;c'évonatkozó előteriesztést és az alábbi határozatoíhozza:

A Képviselő-testÜlet a Falugondnok munkaruha juttatás rendjét elfogadja.

A Képviselő{estÜlet felhatalmazza a munkáltatóijogkört gyakorló polgármestert a szÜkséges
intézkedések megtételére, a falugondnok részéie 

-a 
2oió. evre jaró munkaruha juttatáé aFalugondnok munkaruha juttatás rendjére vonatkozó szábályzat alapján történő

elszámolására, valamint azt követően a szabályzatban fogIaltak teijesítésére.

Errólértesítést kap:
- oföldeák Község Polgármestere
- Földeák-Óföldeák köiségek Jegyzője



Simonné Sinkó Erika polgármester: Miután a képviselő-testület megtárgyalta a kiadott
napirendet, megköszönöm a jelenlévők részvételét, aktivitását és az ulesioezárom'

Li**u*.,
Simonné sin[o Erika

polgárn|ester


