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Készült: Tiszaeszlár Közsé gi Önko rmán y zat Képvis előtestüle te 20 19. novemb er
tartott rendkívüli ülés éről.
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Jelen vannak: Vajda Lászlő polgármester,
Aleksza Pál,
Benda Ferenc,
Kander Zoltán,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor
Soós Zsolt képviselőtestületi tagok

Tanácskozási joggal mesielent:
Meleg Gábor alpolgármester
Kander Lajos
Molnár Tímea köztiszfviselő
Dr. Varga Pál jegyző

Szakolczai István

T

iszaeszlári lako s

Vajda Lászlő polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület
határozatképes, mivel mind a 7 képviselőtestületi tagaz ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.

A Polgármester javasolja, hogy
meg:

a képviselő testület a következő napirendi pontokat tárgyalja

1.) Etkezési térítésidíj rendelet

módosítása
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Vajda Lászlő
polgármester

Köáasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőIeváItása
3') EgYebek
2.) ATíszaeszlári Községfejlesztési

4.) Települési támogatások ügye(zárt

A napirendi pontokat

a

ülés)

képviselő - testtilet

7

Vajda LászIő

igenegyhangú szavazattal

etll;;'"er

A

polgármester felkéri Kander Zoltín, és Meleg Barnabás a jegyzőkönyv hitelesítésére,
melyet a képviselő - testület hatétrozathozatalanélkül elfogadott.

A jegyzőkönyv vezetésével megbízza Molnar Tímea köztiszrviselőt,
testiilethatározathozatalanélkülelfogadott.
A polgármester ismerteú az előző ülés óta eltelt időszakban

melyet a képviselő _

történt eseményeket.

varroda vezetőjével a Polgármester egyeáetést folytatott. A szerződés összes feltételét a
varroda vezetője elfogadta. Annyit kért csak, hogy két hetet adjunk neki, mivel műtötték,
akkorra lesz olyan állapotban, hogy kocsival Tiszaeszlátig el tud jönni. Helyszínen fogja a
szeruődést alűmi Akkorra el fogjuk készítenia szerződés -tervezetet. Előzetesen elmondtam

A

neki, hogy miket szeretnénk belevenni a 34120I9(XI.04.) határozat alapján. A

vagyonbiztosítássalbezárőlagmindentelfogadott.
A Volan felé elment a megkeresés a buszlatat bővítésecéljából. Még nem kaptunk erre
választ, de bízunk benne, hogy hamarosan ez is meg fog oldódni. Ha a szerződés tervezete
elkészül, akkor ezt közre bocsátjuk. Ha valaki tesz még bele módosítást, vagy valamilyen
javaslata van, akkor aztmeglárgyaljuk újra.

A

gyalogátkelő ügyében kértem felhatalmazást a Közúttal ttirténő kapcsolatfelvételre. Ez
megtörtént, és a Forgalomtechnikai Osztá||yal,Berecz István Úrral vettem fel a kapcsolatot. Ő
elmondott mindent, hogy mi a lényege annak, hogy egy zebta átjárő megvalósuljon. Ennek az
összes költsége az önkormányzatot terheli. Az első lépésaz, hogy felvessziik a kapcsolatot a
tervező irodával, ahol készítenekegy engedélyezésitervet. Ha ez aközmú terv készen van,
akkor kell neki.ink benyujtani a KPM felé.Eznem lesz kevés költség. Mostanában csak olyan
átjarőt engedélyeznek, ami közmű világítás alati van elhelyezve. Sárga színű lámpával meg
van világítva..A közmű tervnek kell először készen lenni, aztán a KPM vállalja átáblénást, és
a felfestést.Úgy gondolom ebből a beszélgetésből, hogy ennek legkésőbblanuár elején el
lehet készülni.

A

Katasztrófavédelem felvette velem a kapcsolatot. Közölte, hogy mi a fe|adata az
önkormányzatnak áwízné|, belvíznél, különböző vagyoni krároknál. Legyen mindenki vele
tisztéhan, hogy a tűzoltóság hozzáttk nyíregyházaról vonul kí. Art is elmondták, hogy a
Tiszaeszlát területén működő két sziréna felújítasraszorul. Ezt a katasztrófavédelem magára
vállalja. Ebben mfu intézkednek. Nektink intézkedésijogosultságunk van az árvízvédelem,
illetve a belvízvédelemkor. A belvízvédelmi összes arkot az önkormányzat köteles
fenntartani. Egyetlen fő csatornánk van nyilvan tartva. Abban mindenképpen fogok
intézkedni,

ho

gy a közmunkás ok ezL maximáli san tisztítsák.

Sorra jelentkeznek beszállítók. Pl. papírforgalmaző több is jelentkezett. A konyhára szál\ít
zöldséget Fosáó Lászlő. Ő is megkeresett az ügyben, hogy á jövőben hogyan lósz. Ő eddig
egy személyben volt beszállítő, és nem is szeretné, ha ez váItozna. De ez manapság már nem
így működik. A későbbiek folyaman döntést kell hoznunk arról, hogy ki legyen beszállítő. Az
a nyersanyag, ami rendelkezésre á1l: ki van ásva a krumpli, ki van ásva a zöldség, fel van
szedve a hagyma, el van térolva, de ez a merrnyiség nem fogja kibími sokáig. Emellett
különböző zöldséget rendelni kell (pl. karfiol).

A napirend tárgyalása:

1./napirendi pont: Etkezési térítésidíj rendelet módosíása

Előadó: Vajda LászIő polgármester
étkezésitérítésidíjak nagyon rosszul voltak megállapítva. Van olyan, aki dolgozói bérből
étkezéstfizet240 ft.-ot egy ennivalóért. A nyugdíjasok 490 ft.- ot fizetnek, akiknek kihordjak
az ebédet. Van a vendég ebéd 590.- ft. A szociális gondozottak étkezési térítésidíja szintén
490. - Ft. Gond van az óvodai dolgozók étkezésével.Az óvodai dolgozók közül senki nem

Az

ebédel az őwdában Ehen dolgoznak egész nap. Ebédidőben nem tudnak haza mewti. Nekik
szeretném kötelezővé tenri az étkezést. Hiszen kaptam olyan információt, hogy kevés az étel,
amit a gyerekeknek leküldenek. Az étkezésitérítésidíjakat szeretném egy szintre hozni.
Megmaradna a vendég étkeztetés térítésidíja 590.- Ft., amennyi eddig volt. Tulajdonképpen
kétfajta térítésidíjat számláLznánk a következókben. Az 590.- Ft. és a 490.- Ft.- os. Az étel
kihordással is gond van. A szokásjog nagyon érvényesül. Van olyan ember, akinek kihordják
az önkorményzat autójával. Szerintem aki éhes, az menjen érte. Minden önkormányzati
dolgozónak, alkalmazottnak egy 490.- Ft.-os étkezésjar.Ha a családtagjának szeretne vinni
még egyet, azmár vendég ebéd lesz 590.- Ft.-ért, Az egész étkezés koordinálatlan volt. Ebben
szeretnék egy tiszta képet látni. Legyen meg az önkorményzatnak az a bevétele, amit
ráfordítanak az étkeztetésre. Itt komoly bevételhez jut az élelmezésvezető, mely ráfordítható
az étkezésminőségének javítására. Javítani kell a számlakibocsátási fegyelmen is.

Dr. Varga Pál jegyző: Az eddigi gyakorlat rossz. Csekket kell rendelni, csekket kell
mindenkinek akezébe adni, és a postán kell befizetni az étkezési térítésidíjat. Készpéná sem
az önkormányzatnál, sem az élelmezésvezetőnél nem szabad tarolni egy napig sem.

TIsZAESZlÁn xÖzSEGI ÖNronuÁtwznr
xnpvrsnr,ŐrnsrÜLETENEK
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(XI. 15.) önkormányzati

RENDELETE

oz önkormányzati

intézmények térítésidíjairól -

Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,aszocíáIisígazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
115. § (1) bekezdése, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi ígazgaásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§ - ban kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§.

A

rendelet hatáúya kiterjed

működő

önkormiányzati
vendégétkezőWe.

a

Tiszaeszlar Községi Önkorményzat fenntartásában

intézmények ellátottjaira, alkalmazottjaira

és

Gyermekétkeztetés
2.§

Az Óvodai és iskolai gyermekétkeáetést az Önkormányzat szociális e!őfuényzata
terhére ingyenesen biztosítja, a tíszaeszlári gyermekintézményekbe beiratkozott
gyermekek részére.

Alapellátás
3.§

(1)

A szociális étkeTetésszemélyi térítésidiját az élelmezésinorína l0 % ráfordítasi
költséggel és AFA-val növelt összege alapján, jövedelem fiiggvényében kell
megállapít ani, az alábbi j övedelemhatárok

fi

gyelembe vételével :

28.500,- Ft-ig
- 35.000,- Ft-ig
- 53.500,- Ft-ig
- 71.500,- Ft-ig
- 89.500,- Ft-ig
- 107.000,- Ft-ig
Ft-tól

"i
b)
c)
d)
e)
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28.501,- Ft
35.001,- Ft
53.501,- Ft
71.501,- Ft
f) 89.500,- Ft
g) 107.001,-

(2)

0,- Ft

110,- Ft
160,- Ft

2l5,-Ft

320,-Ft
420,-Ft

490,- Ft.

rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőknek a jövedelmtikről
kell tenni.

^
nyilatkozatot

4.§

Ahazi segítségnyújtásgondozási díjat nem számol fel.

5.§

(1) A térítésidíjat az alapellátás esetén a Szociális és EgészségügyiBizottság
áIlapitj a me g, a j e gy ző előterj e szté se alapj rán.
(2)
díjakat a targyhónapot követő 10. napig kell befizetni.

^tédtési

Alkalmazott- és vendéeótkezők

6.§

(I) Az önkormiányzatintézményeiben alkalmazottak, valamint aköztísúliselők
térítésidíja320,- Ft+ 20 %orczsiÁrA /adag.
(2) A térítésidijattárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

7.

§

(1) Vendégebéd igénybe vételét- az élelmezésvezetővel törtét egyeáetés utan
Polgármester vagy az intézményvezető engedélyezi.
(2) vendégebédtérítésidija 320,- Ft+40 %o rezsi+ÁF A.
(3) ^
A vendégebédtérítésidíját az igénylésnapján kell megfizetni.

-

a

8.§
(

1

) E rendeIet 2019 . december

Tíszaeszlár, 2019. november

Vajda Lászlő
polgármester

1

. napj án

lép hatályba.

11.

Dr. Varga Pál
jegyző

A polgármester felhatalmazást kér arra, hogy a befizetés csekken történő kidolgozásrára
közvetlenül az illetékes sziámlára kerüljön befizetésre postai, vagy takarékos csekken. A
készpétutarolásával is probléma van. Volt, amikor Zitahazavitle a beszedett térítésidíjakat.
Ez telj esen szabályta|art

A képviselő - testtilet 7 igenegyhangu szavazaltal az alábbihatározatothozta:

TISZAESZLÁn KÖZSBCI ÖNXORMÁI\ YZAT

xnpvrsBLÓrnsrÜLETENEK

38/2019.(K. 11.)

határ ozata

A Képviselőtestület

felhatalmazza a polgármestert, hogt az étkezésitérítésidíjak csekkes
befizetésénektechnikai kidolgozása ügyében eljárjon.

2./napirendi pont: Tiszaeszlrári Községfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
leváltása

Előadó: Vajda LászIő polgármester
Óriási gondunk van a Tiszaeszlári Községfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Ami van is
meg nincs is. Elviekben van, de ez aNonprofit Kft., aminek az ügyvezetője Bakacsi Attila, a
belső ellenőrzés során behívtuk. Semmiféle együttműködést nem mutatott. Nem is hajlandó
mutatni semmit. Őt meg a volt főnöke fuányítja a mai napig is. Nem ad át se pecsétet, se
alapítő okriatot, semmit. Egyértelműen tisztában van vele mindenki, hogy a nonprofit kft.
minőségi tulajdonosa az Önkormányzat. Tehát neki ehhez, úgymond birtoklási jóga nincs.
Nem tudunk célt érni, és én a mai napon javaslatot teszek a képviselő - testület felé, hogy az
ügyvezető urat leváltsuk, és helyette egy új ügyvezetőt kinevezzünk. Itt mrár nincs mire várni.
Bakacsi Attila mátr jelezte, hogy ő maga is le kíván mondani azigyvezetői tisáségről. Kérem,
hogy a lemondást fogadjuk el. Bakacsi Attila az értesítéstinkellenére nem volt hajlandő részt
venni a testületi ülésen.
Kérem a képviselő testületet, hogy szavazzon az ügyvezető megbízásának a visszavonásáról.
ígen egyhangu szavazattal a következőhatározatothozta:

A képviselő - testület 7

TIsZAEsZLÁn rÖzsncr öNronnnÁNY ZAT
xnpvIsnr,ÓrnsrÜLETÉNEK
39/2019.(xI. 11.)

határ ozata
A Tiszaeszlátri Községfejlesztési Közhasznú
lemondásáról

A Képvis előtestület elhatár ozza,

ho

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének

gy

Bakacsi Attila Tiszaeszlár,Petőfi u 34. szám alatti lakos Tiszaeszlári
Községfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének lemondását
2019. november 10. napjától elfogadja.

Ezt a Kft.- t működtetni kell. Szeretnék javaslatot tenni rij ügyvezető személyére, Szakolczai
István személyében az elkövetkező 5 éwe. Miért van eíTe sziikség? Azért, mert nem tudunk a
Kft. könyveléséhez hozzá femi. Nem adja at a Kft könyvelője. Ezt egy könyvelő iroda

végeúeNyíregyházrán. Ilyen módon, és a rendőrség segítségévelholnap hozzá fogunk ferni a
Kft. papírjaihoz. A kampanyidőszakban szerepeltettiink szórólapon néhány adatot a Kft.-ről.
Ezekaz internetről letöltött, hiteles cégadatok voltak, melyek mindenki számáranyilviánosak.
Ki akarjuk deríteni, hogy a Kft.-nek mennyi pétue van, és ténylegesen hogy gazdáLkodott. Ez
a belső ellenőrzés feladata.
Meleg Barnabás: A tevékenységi köre megmarad a Kft-nek?
Vajda Lászlő: Az egy későbbiekbentfugyalandó téma lesz. 140 köríili tevékenységi köre van.
A fo tevékenységi köre lakóingatlan építése,felújíása.

Megkéri a képviselő - testületet, hogy szavazzonSzakolczai István megbízásáról. A képviselő
- testület 7 igen egyhangú szavazatlal a következőhatírozatothozta:

TIsZAEsZLÁn xÖzsncI ÖNKORMÁI{YZAT
xnpvrsnr,ŐrnsrÜLETENEK
40/2019.(xI. 11.)

határ ozata

A Tiszaeszlári Községfejlesáési Közhasznú Nonprofit Kft. vezető személyéről
A Képviselőtestület elhatár ozzan hory

SZAKOLCZAI ISTVÁN (sztil. hely: Tiszalök szül. idő: 1981. január 31. an.:
Panyinkó Judit) 4464 Tiszaeszlát, Hajnal u. 52. szátm alatti lakost 2019.

november 1 1. napjától a Tiszaeszláti Községfejlesáési Köáasznú Nonprofit
Kft. (4464Tiszaeszlátr, Riákóczi u. 91.) vezetésével 5 év időtartamra megbízza.
Szakolczai István a megbízást elfogadja, megköszöni abízalmat. Reményeit fejezi ki, hogy a
Tiszaeszlári Községfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a továbbiakban úgy fog működni,
ahogyan eddig kellett volna.
3./napirendi pont: Egyebek

Vajda Lászlő polgármester: Kaptunk egy banki kivonatot, melynek címzettje a Bashalomért
kö zalapítv ány . A számlán v an pénz. Mit tudtok ró l a?
Aleksza Pál: konkrétumot nem tudunk róla.

Vajda Lászlő polgármester: Ennek is

utána kell jámi. Ha működtetni akarjuk, akkor egy új

kuratóriumot fel kell állítani.
Magánszemély alapíthat egyesületet, az önkormányzati képviselő nem lehet egyesület tagja.
A képviselő - testiilet csak támogathatjaaTiszaeszláron működő egyesületeket.
A későbbiekben a ki kell vizsgálni az Önkormányzatáltal korábban tiáínogatott egyesületeket.
A képviselő - testület, 7 igen egyhangú szavazattal, hatérozat hozaáIa nélkül támogatla az
egyesületek vizsgálatát A továbbiakban a polgrármester zátrt ülés keretein belül kívánja
folytatni a munkát, melyről külön jegyzőkönyv készül.

További kérdés,éshozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az ülést bezárta.
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Dr. Várga Pál
jegyző
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Benda Ferenc
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8.(XI. 1 5.) önko rmányzati

RENDELETE
intézmények térítésidíjairól -

az önkormányzati

Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye
32.cikk(l)bekezdésa)pontjában,aszociálisigazgatásrólszóló
1993.éviIII.törvény
115. § (1) bekezdése, valamint a gyermekvédelemről és gyámügylígazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § - ban kapott felhatalmazás atapjrán a következőket
rendeli el:

1.§.

A

rendelet hatálya kiterjed

a

Tiszaeszlrár Községi Önkorményzat fenntartásában

működő önkormányzati intézmények ellátottjaira, alkalmazottjaira
vendégétkezőWe.

és

Gyermekétkeztetés
2.§

Az ővodai és iskolai gyermekétkeztetéstaz Önkorményzat szociális előirányzata
terhére ingyenesen biztosítja, a tiszaeszléri gyermekintézményekbe beiratkozott
gyermekek részére.

Alapellátás
3.§

(1)

A szocialis étketetésszemélyi tédtésidíját az élelmezésinorína I0 Yo ráfordítási
költséggel és ÁFA-val növelt összege alapján, jövedelem ftiggvényében kell

megállapít ani, az alábbi j övedelemhatarok

a)

b)
c)
d)
e)

28.500,- Ft-ig
- 35.000,- Ft-ig
- 53.500,- Ft-ig
- 71.500,- Ft-ig
- 89.500,- Ft-ig
- 107.000,- Ft-ig
Ft-tól

28.501,- Ft
35.001,- Ft
53.501,- Ft
71.501,- Ft
89.500,- Ft
g) 107.001,-

D

fi

gyelembe vételével :

%
%
30%
40%
60 %
90 %
L00%
0
20

0,- Ft
110,- Ft
160,- Ft

215,-Ft
320,-Ft
420,-Ft
490,- Ft.

@;

rendszeres jövedelemmel
nyilatkozatot kell tenni.

nem rendelkező kérelmezőknek a jövedelmtikről

4.§
Ahezi segítségnyújtásgondozási díjat nem számol fel.

5.§
(1) A térítésidíjat az alapellátás esetén a Szociális és EgészségügyiBizottság
állapítj a me g, a j e gy ző előterj e saé se alapj án.
(2) térítésidíjakat atárgyhőnapot követő 10. napig kell befizetni.
^

Alkalmazott- és vendégétkezők

6.§
(1)

önkormányzatíntézményeiben alkalmazottak, valamint a köztisáviselők
^z
térítésidíja320,-Ft+ 20 YorczsiÁra /adag.
(2) A térítésidíjattargyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

7.

§

(1) Vendégebéd igénybe vételét- az élelmezésvezetővel tOrtét egyeztetés után _ a
P o l gárme ster vagy az intézményvezető engedélyezi.
(2)
tédtésidíja 320,- Ft+40 oÁ rezsi+ÁF A.
^vendégebéd
(3) A
vendégebédtérítésidiját az igénylésnapján kell megfizetni.

8.§
(1) E rendelet2019. december 1. napján lép hatályba.

Tiszaeszlár,2019. november

H/t
vr#,ffi
polgármester

1

1.

ffi

A rendelet kihirdetve: 2019. november

r.p

Dr. Vfrga
jegyző

/e9yzó'f

1

5.

Iq:},{

Dr. Vatga Pál
jegyző

Tiszaeszlári,Polgármesteri Hivatal
4464-Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.
Tel./fax: 421277-505.

Tárgv: Etkezési térítésidíjakról rendelet-alkotás.

Előadó: Dr. Varga PáI jegyző

Tisaelt Képviselőtestiilet !

A

térítésidíjak Tiszaeszláron évek óta váItozatlanok.
indokolttá teszik az élelmezésitérítésidíjak emelését.

A térítésidíj alapja az

Az

éIeImezésinorma, mely

Az

nettó 320,-

élelmezésinyersanyag arak

Ft. Módja az önköItsé gszámítás.

önköltségszámítás módszere: előző évi beszámoló adatainak alapul vétele, az állarni
normatívával nem fedetett kiadások egy adag ételre vetítéseellátási típusonként.
Ez az élelmezésinormara számított rezsiköltségben mutatkozik meg. Az étkeztetésdíjérará
kell számolni a jogszabályban meghatározott Ár',a. összegét.

A gyermek-étkeztetés továbbra

is telj es ingyenessé get éIvez.

étkeztetés területén a személyi térítésidíjak jövedelemftiggők.
díja továbbra is ingyenes.

A szociális

A házi gondozás

HATÁSVIZSGÁLAT

a./ Társadalmi. gazdasági. költséwetési hatás: Az önköltség számításnak megfelelő, és a
szociális helyzetéhe z igazodő térítésidíj rendszer bevezetése.
b./ környezetvédelmi. eeészséeügvihatás : nincs
c./ Jogszabály alkalmazáshoz szük§éges adminisztrácíó. személvi. szervezeti tárgyi és
pénzüeyi feltételek: rendelet alkalmazásanak adminisáratív és pénzügyi vonzatu a
költségvetésben biáo síttak.

A

d./ A rendelet alkotásának
következmónvei:

T

íszaeszlár, 20

19 .

szükségessége.iogalkotás elmaradásának várható
A törvényes önkormányzati működés feltételeinek bizosítása.
november 7.

,llJ

l

d l,J
Dr, VSga Pál
jegyző

1.

3gy.oú

