TtszAEsztÁn Közsne

P ote ÁRMEsTEnÉ rőt
mr&loí m: 4464 T§z.&E§zLÁs, RÁróczt u.9t.
TELEFON/F*X: (a2) 277-505

4-2/2018.

MEGHí vó
T

í szaeszlát Közsé g Ké pviselő-testülete
2018. március 12 -é n (hé tfőn)
18:00 őrátil tartandó ülé sé re.

Helye : Közsé gháza nagyterme

Napirend:

t

.) S zav azatszámlálő

Előadó:

b

izottságok tagj ainak kij

) Ti szae s zlán Közsé g Önkormány zaté nak 20
é vi költsé gveté sé nek elfogadása

2.

3

.

)

e 1ö 1é s

I8

Nagy Tibor
polgármester

e

Nagy Tibor
polgármester

.

Ti szae s zlár Kö zsé g Önko rmán y zatának rendelete

Nagy Tibor
polgármester

a szemé lyes gondoskodást nyú jtó szociális ellátások

té í í té si
dí jairól

Tiszaeszlár, 201 8. március 5.

al

)N
§up"\
\T.

l

bor -\5
lsteé )
Á§,/

,17

JELENLnrt Í v
TiszaeszlárKözsé gKé pviselő-testületé nek2018....L,.Í tj.iv!.],,t......hó...../,';,.....napján
tartott ülé sé nmegj elentekről

Nagy Tibor polgármester
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Nagy Tibor
polgármester

1

a szemé lyes gondoskodást nlujtó szociális ellátások

Nagy Tibor
polgármester

té rí té sidí jairól

Tiszaeszlálr, 20 1 8. március

1

2.

polgármester

JEG\-ZÓKÖ\\-v
Tiszaesz|ár Közsé g Ké pviselő-testülete 201 8. március 12-é n tarlott ülé sé n

,Ielen vannak:

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Bamabás
Rácz Tibor ké pviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző
Je gyzőkönylvezető : D é t Lászlőné
hitelesí té sé reKunkli Miklósné szemé lyé bentesz javaslatot, A dönté shez
egyszení többsé g szi,iksé ges. Megállapí tom, hogy a szavazás megkezdé sekor 6 ké pviselő van
jelen.
A testület 6 igen egyhangú szavazattaI a hatatározati javaslatot elfogadta é s a következő
haté rozatothozta:

A jegyzőkönyv

7

l2018.(nl. 12.) határ ozat

A Ké pviselő -

testület jegyzőkönyveinek

hitelesí té sé reKunkli Miklósné ké pviselőt jelöli ki.

Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent ké pviselőket. Megállapí tja, hogy 6
ké pviselőből 6 ké pviselő megjelent, í gy az ülé s haté rozatké pes,azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghí vóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, melyet a ké pviselő

- testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott.
Tárey: (1.tsp.) Szavazatszámláló bizottsáeok taeiainak kiielölé se
Előadó: Nagy Tibor polgármester
Nagv Tibor polgármester
Aszavazatszámlálőbizottságtagjainak megválasztása önkormé nyzati feladat, amelyet a20I3.
é vi XXXVI. törvé ny í r elő. A szavazatszámláIő bizottságok ré sá vesznek az országgyűlé si
ké pviselő váIasztás, azEurőpa Parlamenti választás, valamint az önkormányzat ké pviselő -

testületi é s polgármester választások lebonyolí tásában.
A választási törvé ny szabáIyozza, hogy a szavazatszámláIő bizottságok tagjainak minimum
száma 5 fő. 3 fo tagot, é s 2 fő póttagot kell választani. Az előterjeszté shez mellé kelthatározat
- tervezet tarta|mazza a Helyi Yálasztási Iroda javaslatát a szavazatszámláIő bizottságok
tagjairól.
Aki e gyeté rt a bizottságokba j elö ltek szemé lyé vel, ké rem, ké zfelemelé ssel j elezze.

Megállapí tom, hogy
kö

a

Ké pi-iseitl-tesl,-_;-,

7 igen

e5,hangú szavazalta| elfogadta, é s a

vetkező határ ozatot ho zí a,.

Előadó: Nagy Tibor polgármester

Tiszaeszlár Közsé g önkormányzat Ké Pviselő

testÜlete 8/2018 (IIL12')

Kt. határozata:

törvé ny 24,§ (t)
A Ké pviselő_testület aváIasztási eljárásról szőIő 20|3. é vi XXXVL
bizottságok tagiait é s PÓttag|ait az
bekezdé sé benfoglaltak alapjan a nótyi szavazatszámlálÓ

alábbiak szerint

v áIasztja

meg:

számiszavazőkör lTiszaesz!ár, Rákóczi F, u, 91,/
Varga Barnabás, Tiszaeszlár, Arany J,,1,29la, sz,
Tagok:
Varga István, Tí szaeszlár, Rákóczi F, u, 108, sz,
Asáosné Ví gh Andrea, Tiszaeszlár, Arany J, v 32, sz,
Szakolczai B arnabás, T iszaeszlí r, Pozsonyi u, 9, sz,
Póttagok:
Kiss Barna,Tiszaeszlár, Arany J, u, 53, sz,
1.

2.

lTí szaeszlár, Rákóczi F, u, 1,/
Suller Mihályné , Tiszaeszlár, Petőfi S,u,2J, sz
Takács András, Tí szaeszlár, Ady Endre u, 15, sz,
d aI u, 2, sz,
S al ó s Lász\őné , T iszaesz\ár, C s engő o
sz,
u,Ila,
Bács
Tomkó István, Tiszaeszlár,
Babolcsi Józsefné , Tiszaeszlé tr, Rákóczi F, u, 59, sz,

szám,6 szavazőkör

Tagok:

1

Póttagok:

1

3. számuszavazőkör lTiszaeszlár, Kossuth té r l8la,l
Tagok: Sipos József, Tiszaeszlár, Nyí regyháziu,9, sz,
Póttagok:

Vasas Józsefné , Tí szaesz|ár, Kossuth té r 1 1, sz,
Kiss Ágnes ,Tí szaeszlár, Aradi u,9 sz,
Jóni Jánosné ,Tiszaeszlar, Lenin u, 16, sz,
S zakolczaí István, Tiszaeszlár, Hajnal u, 52, sz,

számí szavazőkör lTiszaeszlár, Ady E, u, 45,1
Fedor Barnabásné ,Tiszaeszlar, Ady E, u, 41, sz,
Tagok:
Dé rLász!ő,Tiszaeszlár, Ady E. u. 10, sz,
Csurilla János, Tiszaeszlár, Szurkos tanya l, sz,
Borsos József, Tiszaeszlár, Ady E, u,23la, sz,
Póttagok:
Dudás Istvánné , Tiszaesz|ár, Ady E, u, 43, sz,
4.

elfosadása

Nagv Tibor polgármester

is az
támogatási rendszere a 2018, é vben
önkormány zatok központi költsé gveté si
átásho z \gazo dő,
o nkormány zat\ fe\adatell

A helyi

Azönkormányzatokfeladatainaknagyobbré szé Í aklasszikusé rtelembenvettönkormányzati
t-eladatok teszik ki.
E,hel;,iközügyekellátásátáltalánosjellegűtámogatásszolgáija.AzáIta\ánostámogatáson
hivial .támo'gaiása, a telePÜlé sÜzemelteté si
belül külön jelenik meg az tinr.o.*ár.y'ái
zati fe'adatok i=ámogatása. A hivatali feladatok
feladatok, illetve az egyé bkötelező onr.**ar.y
; oözponti töltsé gveté s telePÜlé skategóriánké nt
támogatása .s"teuen- u áItozat|an, nÖ
í 'kooisztviselői lé tszáÁot. A települé s - üzemelteté si
dií Terenciált mé rté kben finanszí r orru
a 2016, é ves önkormányzaí i beszámolókban a
feladatok támogatása települé skategóriánké nt ,

vonatkozószakfeladatokonkimutatottnettóműködé sikiadását\agaalapjánkerül
meghatározásra.

Ajör,,őé vifelmé ré salapjánaZönkormányzatihivatalmú ködé sé neküzemelteté sé hez
Ft,
kaptolodo feladatok támogatása II0,323,4I5,Atelepi-ilé sekfőfeladataakoznevelé sterületé nazóvodaiellátásbiztosí tása,melynek

).I1 3.233,- Ft,
Ft,
Szociális teladatok támogatása 97 ,457 ,156,- pt.
összegű flnanszí rozásra számí thatunk,
.ooo._
Koztllr.tr elodé si teladatel'í át ásra3.267 szóló törvé nY alaPján a belfÖldi
\ köitsegr eté si törl.é nl, szerint u gep;arroú adóiol
40oÁ_a a települé si
jJn]in'l.J\_ek r.ttán a települé sl oqnko-;ranyzat által beszedett adó
,:, :l_r,_,ll1l311} zatot illeti meg,

tálrrogatása

1

\agv Tibor polgármester
V"n-. kerdé s. é szrer,é tel?
é vi költsé gveté sé t?
Ha nit_lcs. ri togaáJa el a Helyi önkormányzat2OI8.
7 igen egyhangú szavazatta| elfogadta, é s a
\legállapí tom. hogy a Ké pviselő_testüiet
kör,etkező rendeletet alkotta:

TISZAESZIÁnrözsÉ cöNronuÁNyz.q.rÁNA.r
It2018. (III.12,) számú rendelete
az önkorm ányzat2018, é vi költsé gveté sé ről

az Alaptörvé ny 32, cikk (2)
TiszaeszlárKözsé g Önkormány zatánakKé pviselő_te9ttil_e]e
jogaiütoi hatásköreb er|) azAlaptörvé ny 32, cikt (1)
bekezdé sé b"r,*"gt ui*ozott eiedeti
eljarva a következőket rendeli el:
bekezdé s f) pontjában meghatározott feladatköré ben

4

1. :'

\

rendelet hatálya

hivatalra é s
terjed ki,
kiiLtsegl eté si szeivekre (inté zmé nyekre)
az önkormán yzat ftán,sí tása alá ,..oro

(1) A rendelet hatálya

bizottságaira, a polgármesteri
a ké p.'iseló-testi.,e-.:e. rrulak

2. § A költsé greté s ber,é telei é s kiadásai

(1) A ké pviselőtestület az önkonnányzat201,8,

é r,i költsé gveté sé t:

440.776.6t2Et Költsé gl,eté si bevé tellel
eté si kiadással
530.152.612 Ft Kö
melyből
89.376.000 Ft
"s,enleggel,
89.376.000 Ft működé si hiány

@té rt

állapí tja meg.

(2)Az(l)bekezdé sbenmegállapí tottköltsé gveté sibevé telekforrásonké
nti,aköltsé gveté si
;r,l ormátyzatí szinten, továbbá a flnanszirozási
kiadások 1og"iÁ"nk*ti-*"gorriá;át
alapjánltatározza meg a ké pviselőé s kiadásokat a r.na.r"i l.i. meilé ú ete
bevé teleket
testiilet.

e!őí rányzatok é s azon belül
bevé telek é s kiadások előirányzat_csoportok, .kiemelt feladatok szerinti bontásban
i"ú utor., á|Iamigazgatási
kötelező feladatok, önké nt vállalt
meg,
az ].2., ].3,, mellé kletek szerí nt állapí tja
e!ŐiránYzatai mé rlegszeni bemutatását
(4) A működé si é s felhalmozási bevé telek é s kiadások
,ati s,inten a 2, ], é s a 2,2, mellé klet ré szletezi,

(3)

A

önkormany

(5)Amú ködé sihianybelsőftnanszirozasánaké rdeké benaké
pviselő.testületazelőzőé v
el,
költsé gveté .i -u,áaloa"yának

i

gé nybevé telé trendeli

3. § A költsé gveté s ré szletezé se

A

Ké pviselő-testi,ilet az önkormányzat

a kÖvetkezők
2018. é vi kÖltsé gveté sé tré szletesen

szerirrt állapí tj a meg:

é s kezessé gvállalásokból fennálló
é nyzatadósságot keletkeáető ügyletekból
tötelezettsé geit a 3, mellé kletré sz\etezi
ügyletből
sé taz adősságot keletkezí elő
(2) Az önkorm ányzat saja! p9vet9leinek ré szletezé itásához
tarta|mazza,
a 4. mellé Het
megállap
származő targyiv:i fizLtesí ktitelezeiisJg
fejleszté si cé ljait az 5. mellé klet
(3) Az önkorm ányzat 2018. é vi adósságot keletkeztetó

(1)
\ / Az önkorm

ré szletez\.

szereplő beruházások kiadásainak beruházásonké nti
határozza meg,
ré szletezé sé t a 6, mellé klet szerint

(4) Az önkorm ányzatköltsé gveté lé len

Az

önkorm án,v zat költsé gr
m ell é kl et szerint ré szletezi,

Az EU_s

(7)

A 2. § (1)

i

l

:-_ s z ; :: :,,,,

relú iitások kiadásait felú jí tásonké nta

7,

kiadások önkormányzati,
bekezdé sé benmegállapí ton ,ber,é telek é s
megoszlását, é s az é ves
polgármest.ri n]uutuli. továbbá kioltsJgyeté si szervenké nti
lé tszámát költsé gveté si
(tervezett) lé tszám előirányzatot é s i tortogt.lkoztatottak
szervenké nta9.].9.2,g'3nlellé kletekszertnÍ Ilatározzameg.
tartalé kot állapí t meg.
Az önkorm ányzata kiadások között 2.000.000 Ft általános

4. §
,

e

é s projekteket, valamint aZ
támogatással megr a,ltisul.- crtrgramokat
hozzájáru|ást a 8. mellé klet szerint
önkormány zaí onkí vül megvalósuló f,.1eri.uiez 'aló
hagl,ia jóvá.

(6)

r8

ete se':

A költsé gveté s vé grehajtásának szabályai

a polgármester, a könyvvezeté ssel
ötrkotm án.vzattszintű költsé gveté s vé grehajtásáé rt
krrcsolatos feladatok ellátásáé fi ajegyző a felelős,
et, a gazdálkodás
zat gazdáIkodásának biztonságáé r1 a ké pviselő_testül

r \z

) lz

örrkorr]rán1,-

.z::álr szerú sé gé é r1a polgármester felelős,

_:.

folyamatosan í igyelemmel kell
iöitsegl etesi lrián.v csökkenté se é rdeké ben é vközben
xlS31]liakiadásokcsökkenté sé neké sabevé teleknövelé sé neklehetősé geit'

, \

,

)

,5

t

ós kifizethető Összeg nem haladhatja
.\ killtsesr eté si szervekné l a jutalmazásra fordí tlrató
2 oÁ_át, Emek fedezeté re a
nleg a l.e,1dsreres szenré l_vi juttatások e|őirányzatának
juttatások előirányzaí ának
szené ll.i juttatások é vközi megtakarí tása é s a szemé lyi
nöl elé sé retbrdí tható fonás szolgálhat,

esedé kessé gűelismert
követ^ő hónapban elé ri az é ves eredeti kiadási
tartozásáilományának mé rté kekei egj;ast
forintot, az iránYitő SZerV a kÖltsé gveté si
előiránl.zatának 10%- át vagy u ,rá.Őir"nmillió
nkormány zaí i biztosí j el öl ki,
s zer.,lré z ö

Anrennl,iben

a költsé gveté si szerv harminc napon tú li, lejárt

mellé kleté ben foglalt adatlapon köteles a
Szerv aZ áItala lejáfi
tafiozásállomárryról adatot ,rolgultu".li, A .költsé
gveté si adat eseté n is _ havonta
_
nemleges
esedé kessé gúelismert tartozásálloáany tekinteté ben

(6) A költsé gveté si szerv vezetője e rendelet t0.

atárgyhó25-iállapotnakmegfelelőenatárgyhónapotkövetőhó15.igazönkormányzaÍ
j e g.u

iáj.

ré szé reköjel

e

s adatszol gáltatást tel j esí teni.

(7)Kiegé szí tőtámogatásigé nylé sé rőlaműködóké pessé getveszé lyeztetőhelyzeteseté bena
dönté s alapj án,
po1 gárme ste. goidoskoáih ttiton ké pviselő_testületi

(8)

hatáskÖrÖket
ftnanszí rozási bevé telekkel é s kiadásokkal kapcsolatos
testület gyakorolja,

A

5. §

Az előirányzatok módosí tása

6

a Ké PviselŐ-

önkormányzat be\é teleiire.; :: :.:*.:s:.:,rk nlodosí tásáról. a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosí tásró1 a (]res - ::.:-zJ:sren ibglalt kivé tellel aKé PviselŐ-testÜlet

Az

(1)

dönt.

'r:r eteleinek é s kiadásainak módosí tását é s a
ké pviselő-testület az Önkormánr zai
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcstrpont]sí tás jogát 10.000.000 Ft összeghaí é rig mely esetenké nt a 1.000.000 Ft összeghatárt nerrr haiadhatja meg - a polgármesterre

(2) A

átruházza.
(3)

Az

(4)

(2) bekezdé sben foglalt átcsoportosí tásról a polgármester fé lé ventekÖteles beszámolni,

költsé gveté s módósí tására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átrlházoí t hatáskörű
előirányzat_módosí tási jogkör 2018. december 3 1-ig gyakorolható.

a

A

költsé gveté si szerv

a

költsé gveté se kiemelt előirányzatain belüli rovatok kÖzÖtt

átcsopotlosí tást hajthat vé gre.

(5)

(6)

A

ké pviselő_testület a költsé gveté si rendelet 5, § (2) bekezdé s szerintí előiránYzatmódósí tás. előirányzat-átcsoporlosí tás átvezeté seké nt - az első negyedé v kivé telé velhatáridejé ig,
té lé venké nt.de legké sőbb az é ves költsé gveté si beszámoló elké szí té sé nek
december 31-ei hatállyal módosí tja a költsé gveté si rendeleté t. Ha é v kÖzben aZ
országgyűlé s a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zátolr1a, azokat csökkenti,
törli. ;; inté zkedé s kihirdeté sé t követően haladé ktalanul a ké pviselŐ-testület elé kell
terjeszteni a költsé gveté si rendelet módosí tását.

A

költsé gveté si szerv alaptevé kenysé geköré ben szellemi tevé kenysé g szerződé ssel,
számla ellené ben törté nő igé nybevé telé reszolgáló kiadási e|őirányzat csak a szemé lyi

iuttatások terhé re növelhető.

|.7) Amennyiben az önkormányzat é v közben a költsé gveté si rendelet ké szí té sekornem
ismert többletbevé telhez jut, vagy bevé telei a tervezettől elmaradnak, arrÓl a
p o

1

gárme ster a ké pvi s e l ő -testül

et

et táj é ko ztaí ja.

(8) A ké pviselő-testület által jóváhagyott kiemelt

előí rányzatokat valamennyi kÖltsé gveté si
szerv köteles betafiani. Az előirányzat tú llé pé sfegyelmi felelőssé get von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

költsé gveté si szervek rendeletben meghatározott bevé teli é s kiadási elŐiranyzatai felett
az inté zmé nyek v ezető i e 1ő irány zat-fe\használ ás i j o gkörrel rende lke znek.

(1) A

(2) Valamerrnyi költsé gveté si szerv vezetője köteles belső szabáIyzatban rögzí teni a
működé shez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdáIkodás vitelé t meghatarozó
szabályokat, a mindenkor é rvé nyesközponti szabáIyozás figyelembe vé telé vel,illetve a
szüksé ges módosí tásokat vé grehajtani. A szabályozásbeli hiányosságé rt, a felelŐssé g a
mindenkori inté zmé nyvezetőt terheli.
(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költsé gveté si szetvek az é vközi előí rányzatmóáosí tásokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek napraké sz nyilvántartást
vezetni.

7. §

A költsé gr

eté 5 r egrehajtásának

ellenőrzé se

(1) Az örrkormányzati költsé gveté si szenek e.,:l..rzé se a belső kontrollrendszer kereté ben
valósul me$, melynek lé trehozásáert. i:l -rktidteté sé rt é s továbbfejleszté sé é rtaZ
önkormányzat

eseté be n a jegyző_ az it-rté zrné nr ek eseté b en

az inté zmé nyvezető felelős.

(2) Az önkormányzat abelső ellenőrzé s kialakí tásáról külső megbí zottűtlán gondoskodik. A
megfelelő működteté sről é s a í üggetlensé g biztosí tásáró1 a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Zú ró é s vegyes rendelkezé sek

Ez

a

rendelet 2018. március t2. napjan lé p hatályba.

eondoskodást nvú itó szociális ellátások té rí té sidí iairól.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

Naw Tibor nolgármester

@r"nntartottszemé 1yesgondoskodáStnyú jtószociálisa1apszolgá1tatási
formák az é tkezteté sé s a házi segí tsé gnyujtás. Az ellátás ké relemre törté nik, a ké relmet
formanyomtatványon kell benyú jtani. A szemé lyes gondoskodást_ nyú jtó ellátásoké rt té rí té si
dí jat kell ftzetni. Az egyes ellátások inté zmé nyité rí té sidí ja meghatározásrakerült, me|y az
á§azatijogszabályoknak, valamint a2018. é vi költsé gveté sről szőlő 2017. é vi C. törvé nynek
megfelelően kiszámí tott összeg. Ez arende|ettewezet mellé kleteké nt megtekinthetŐ.
Van-e ké rdé s,é szrevé tel?
Ha nincs, ké rem ké zfelemelé sselszavazzunk a rendelet - terevezet elfogadásarÓl.
Megállapí tom, hogy a Ké pviselő-testület 7 í gen egyhangú szavazattal elfogadta,
következő rendeletet alkotta:

é sa

Tiszaeszlár Közsé g önkormányzat Ké pviselő - Testületé nek
2l20l8 (III. 12.) önkormányzati rendelete
nyú jtó szociális ellátások té rí té sidí járól
gondoskodást
a szemé lyes
Tiszaeszlár Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő - testülete a szociális igazgatásről é s szociális
ellátásokról szóló 1993. é vi III. törvé ny 92. § (1) bekezdé s a) pontjában é s a 92. § (2)
bekezdé s f) pontjában kapott fe\hatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzataí rŐI
szóló 20II. é vi CLXXXX. törvé ny 13. § (1) bekezdé s 8, pontjában meghaté rozott
feladatköré ben eljárva a következőket rendeli el.

1.

Általános rendelkezé sek

1.
8

§.

áIta| fenntartott szemé lyes
rendelet hatálya kiterjed Tiszaesz]át Közseg Önkormanyzata
közül :
gondo sko dást nyú j tó rroóiáli, alapszolgáltarási formak
a) azé tkezteté sre

A

b)

a bazi segí tsé gnyú jtásra.

2.

/

§.

Önké ntes, az eLlátást igé nylŐ' illetve
(1) E rendeletben biztosí tott ellátások igé nybevé tele
Az ellátások igé nybevé tele
törvé nyes ké pviselője ké relmé re, inaitvanyara törté nik.
Gyermekjólé ti é s családsegí tő
iránti ké rel met azerre szolgáló formanyomtatványon, a
felté teleit Tiszaesz1é r
Szolgálat vezetőjé né lkeil tezdemé rryezni . Az í gé nyjogosultság
Ké pviselő _ testtileté nek, M egyes szociális szolgáltatások

rtirr-og onkormanyzat
helyi s zab ályairó l szó 1ó rende

\ete tartalmazza,

(é tkezteté s,hí tzi
szemé lyes gondoskodás kereté be tartoző szociális alapellátások
Tí szaeszlár közsé g
segí tsé gnyú jtás)iránti igé nyre való jogosultság elbí rálása
polgármesteré nek hatásköré be tartozik,
Az ellátás kezdeté tŐl
(3) A poigármesteí soron kí vül inté zkedik az e\Iátás biztositásárőI.
a Gyermekjólé ti é s Családsegí tő Szolgálat vezetője

(2)

A

számí í otí 15 napon belül

me ghatár ozza a szemé lyi té rí té sidí j akat,

3.
(1)

Az

§.

dí jat kell
1, §. szerinti szemé lyes gondoskodást nyujtó ellátásoké rt té dté si

ftzetní .
(2)

szÓlÓ
dí j megfizeté sé re a szociális í gazgatásről é s szociális ellátásokrÓl
^té
rí té si
Igg3.óviIII.tö
rvé ny(atovábbiakban:Sá.)It4.§(2)bekezdé sé ben

me ghatár o zott szemé lyek kötele

(3)

Az

s

ek,

(3) bekezdé se határozza
ingyenes ellátásban ré szesülők köré t a Szt. 114. §.

meg.

(a) Azinté zmé nyité rí té sidí j mé rté ké ta Ké pviselő - testület e rendeletben foglaltak
szerint állapí tja meg.

(5)

az
szemé lyi tórí té si dí jat az é rvé nybenlé vő jogszabályo_k *p:fo
.inté zmé ny
áIIaPÍ tja
szerint
konkré t összegben jelen rendelet 1. számú mellé kleté benfoglaltak

A

meg.

2. A szociális

alapszolgáltatások inté zmé nyité rí té sidí ja
4.§.

Szociálisé tkezé sinté zmé n,vité rí tesl..;:]:]egrszerimelegé telbiztosí tása):
490
(1)

Ft/í 'ő/nap.

5. §.

e: [) tbrint /óra

Ji

terí tes:
A házi segí tsé gny,ú jtás.intezmé n_rj

té rí tesidí ja:
i;jiilrrrat"titasá"fu inté zmé nyi

3, Zárő

t,t

Ft,

rendelkezé sek

6. §.

il]r"ilffiffllii'"'";1'#];"**'*Tdi
rendeletek,

l,T!|-,,o.3,,usáró1 szóló önkormánYzati

rendelet'

.áurrlirrt urt módosí tó

INDoKLÁS
Áltatános indoklás
_ testülete
Közsé g önkormányzat Ké pviselő
Ttszaesz2ár
alapján
nYÚjtó szociális
Az Szt. 92. §. (1) bekezdé se
lé vó szemJiY.' gorráoskodást
fenntartásában
a
za
meghatároz
nrinden é vben
át,
.tlatarot inté zmé nyité rí té sidí j
Ré szletes indoklás
a 1-2. §.
fenntartásában műkÖdő
Tiszaeszlár Közsé g Önkormánlzat
,\
_1r.*ery., gonaorroaást nYú jtó szociális ellátásra'
nYÚjtó
inté zmé ny által uizlo^sit#
mint szemé lYes gondoskodást
ulaplá,Tá
(1)
bekezae."
ki
/A
terjed
15.
§.
Az Szt. 1
té st,
"ruraaregí
J{n "rendelet nátatya nem
biztosí tani,
té
rí
té
smentesákel'
szociális szo|gáItatást

rendelet hatálya kiterjed

-

erTe az ellátásra,

a 3-5. §

me'y az ágazatí
dí ja került meghatározásra e §-okban'
té
rí
té
si
inté
zmé
nyi
ellátások
Az egyes
zőn' é vi C. tÖrvé nYnek

jogszabály"r,."i"r"r"Ái"r'a 20Iá. J"i költsé gveú rrái-rroro
má

gfelelően kiszámí tott összeg,

a6.§.

i! dí jté teleket meghatározó
napján lé p hatályba, é s az
rendelet 2018. március 13.
veszti,
r.páJJ,a korabbi rendelet hattlyát
önkormány^ti ,."a.r.i hatályba
"

A

r;LŐZrTrs HATÁSVIZS GÁLATI LAP
rendelete a szemé lyes
zxé na\2l20t8(Ill12_) ö$9rmánvzati
Tiszeszáé lrKözsé g onkormany
Jii,iror sző|őrendelet -tewezeté hez
gondoskoduu

"*:,J§""','ufrr'"iffi;t;ái,e.i

10

Tájé koztatásazelőzeteshatásvizsgálateredmé nyé ről

1. A jogszabály 1.

1.T árs ad

tervezet hatásai

a|mi, gazdas ági, költsé gveté si hatás

:

Aké pviselő_testületmeghatÍ rozzaaszemé lyesgondoskodásé rtfizetendőté rí té si
ellátásáról
dí jakat, melyek ellené ben aZ idős, fog}até kkal é lő emberek
gondoskodik,
1.2.Környezeti, egé szsé gikövetkezmé nyek

7

Nem releváns
1.3.Adminisztratí v terheket befolyásoló hatások

2.

Adminisáratí v többlet tervet nem jelent,
A jogszabály megalkotásának szüksé gessé ge, a jogalkotás elmaradásának
várható következm é nyei
gszabállyal való ö s szhang me gteremté se
é s pé nzügyi
A jogszabáty alkalmazásához szüksé ges szemé lyi, szewezetirtárgi
felté tele

Magasabb rendű

3.

jo

Nem igé nyel többletfelté telt az eddigiekhez ké pest,

1.

Önköltsé gszámí tás 2018, é vre a
Szemé lyes gondoskodást nyú jtó nappali ellátásokhoz
Szociális é tkezé s:
ZOr S. é vben az é tkezteté stervezett önköltsé ge:
Normatí v támo gatás ö ssze ge
Tervezett é tkezé sinapok száma" (adag)
:

9.248.000

Inté zmé nyi té rí té sidí j :

l

13.400.000 Ft
4.152.000 Ft
18.825 adag
491.26Ft
18.825 adag

=

Házi segí tsé gnvú jtás:
- Segí té s

550.000 Ft
325.000 Ft
3276 őra
Ftlőra
68,68
225,000Ftl3276 őra

20 1 8. é vben terv ezett önköltsé g:
Normatí v támo gatás összege :
T erv ezett ellátotti őt aszám:

Inté zmé nyí té rí tédí
si

-

j:

Ft:

Szemé lyesgondoskodás

20 1 8-ban tew ezett önköltsé g:

Normatí v támogatás összege :
Tervezett gondozási órák *száma:
Inté zmé nyl té rí té sidí j: sloto.ooo FVl3,356 óra,
11

:

22.500.000 Ft
17.490.000 Ft
13.356 óra
375 Ftlőra

sz. mellé klet

Van - e mé g vanalrimlr kerdé §€?

A napirendi pontokkal kapcsolatban több
p,l,-,- :: - -,:-: :]_].l 3. hog1-mindl'é ;r
_

ké rdé s,hozzászőIás nem hangzott el, Nagy Tibor
voí t, aztbezarja.

|áH§
%3,c4^dié oJ Fé -€r*

agy Tibor

Badicsné Kormos Eva
jegyző

ú *_*x4" g1.q\orí l_/
kunkli Miklósné
j

egyzőkönyw

hitelesí tő

I2

Tisztelt Ké pviselő-testület

!

Az Alaptörvé ny é s aváIasztási eljarásról szőIő 20t3. é vi XXXVI. törvé ny (ovábbiakban Ve.)
alapjái a Köztársasági Elnök az országgyűlé si ké pviselők 2018. é vi váIasztását 2018. április
8. napjara tűú eki.
A V;. 24.§.(1) bekezdé se alapjan a szavazatszám\á|ő bizottságok 3 - 3 taglát é s szüksé ges
számban a póttagokat, a helyi ké pviselő-testületek ,,az országgyí lé si ké pviselŐk általános
t vetően, legké sőbb aszavazás napja elŐtti huszadik naPon váIasztja
váIasrtásának kitú zé sé kö

meg; szemé lyükre

a helyi

választási iroda vezetője (egyző) tesz indí tvánYt. A

sza]vazatszámláló bizotts ágtagsait é s a póttagokat települé si szinten kell megválasztani.

17.§ (1) bek. a,) pontja alapján a szavazatszámlé l,ő bizottságnak csak a telepÜlé sen
lakcí mme| rendelkező, a központí né vjegyzé kben szerep|ő választópolgár lehet tagia.
A Ve. 33.§ (3) a.) pontja aIapján: ,, ... d szavazaí szánrl,|áIő bí zottság váIasztott tagjanak
megbizatása a következőáIta\ános váIasztásramegválasztott .... bizottság alakulÓ ülé Sé ig tart.

A Ve.

A mellé kelt hatánozat-tervezetben
me gv ál as

áásuk

szereplő tagokkal

az

egyezteté sek megtörté ntek,

e s eté n vál alj ák a me gbí zatást.
1

Ké rem a Tisztelt Ké pviselő - testületet a mellé kelt határozat-tervezet elfogadására.

T iszaesz|át, 20 t 8.

február 9.

l
szrÁn rözspc óNronvÁNyzar
rppvrsBró- rr,srürn,rpNp,r

TIszAE-

KL számű
r, aSzivazatszám|álő Bizottságok tagjainak

......./2018.(. ..... ",)

HATÁno
t

Z AT_

TERV

E zri

és

póttagi ainak me gválasztásaról

é vi XXXVL törvé ny 24,§ (1)
é s PÓttagiait az

A Ké pviselő_testtilet aváIasztási eljárásról szőIő2013.
bizottságok tagjait
bekezdé sé benfoglaltak aiapjana helyi szavazatszátmlálÓ
alábbiak szerint v áIasztla me5
91,/
1. számí szavazőkör lTiszaesz[í ff, Rákóczi F, u,J,u,29la,
Tagok: Varga Barnabás, Tiszaeszlé r, AranyF, u, 108, sz,sz,

Varga István, Tiszaeszlán Rákóczi

Asztalosné Ví ghAndrea,Tiszaeszlát,AranyJ.u.32.sz.
Póttagok:SzakolczaiBarnabás,Tiszaesz|ár,Pozsonyiu.9.sz.
Kiss Barna, Tiszaeszlár, Arany J, u, 53, sz,
1,/
2. szálm,6 szavazőkör lTiszaeszlár, Rákóczi F, u,S,u,Z7,
sz
Suller Mihályné , Tiszaeszlé n, Petőfi
rugot ,
u, 15, sz,

Takács András, Tiszaeszlár, Ady Endre
C sengő o d aI u, 2, sz,
S alló s Lász|őné , T í szaesz|ár,
Tomkó István, Tí szaesz|ár, Bács 1,Lla, sz,
sz,
Babolcsi Józsefné , Tiszaesz\á1 Rákóczi F, u, 59,
1

Póttagok:

3.számú szavazőkörlTiszaeszlát,Kossuthté rL&la,l
Sipos Jőzsef,Tí szaeszLár, Nyí regyhází u, 9" sz,
tagot:

Póttagok:

4. számí
Tagok:
Póttagok:

Vasas Józsefné , Tiszaesz\ár, Kossuth té r 11, sz,
Kiss Ágnes,Tiszáesz|é r, Aradi u, 9 sz,
Jóni Jáosné ,Tiszaeszlár, Leninu, 16, sz, _
Szako|czailstván, Tiszaeszlár, Hajnal u 52, sz,
szavazőkör lTí szaeszJrál Ady E" u, 45,1
sz,
Fedor Bamabásné ,Tí szaeszlar, Ady E, u, 41,
Dé r László ,Tiszaeszlí r, Ady E, u, 10, sz,
Csurilla János, Tiszaesz|í r, Szurkos tanya 7, sz,
Borsos József, TiszaeszLár, Ady E, u,23la, sz,
Dudás Istvánné , Tiszaeszlár, Ady E, u, 43, sz,

