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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-16 /2013/ÁBR.  
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december  
05-én 17 órakor megtartott   nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Sárvári Attila  polgármester 
Molnár Endre   alpolgármester  
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámban  (4 fő) jelen van, így határozatképes.  
Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirend elfogadását:  
 
1. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 
2. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása  
3. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
4. Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. háromnegyed éves helyzetéről szóló 

tájékoztató, 2014. évi költségvetési koncepció 
5. Aktuális ügyek  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

         100/2013. (XII 05.) HATÁROZATA 
 

A 2013. december 05-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 
 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. december 05-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 
1. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 
2. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása  
3. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
4. Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. háromnegyed éves helyzetéről szóló 

tájékoztató, 2014. évi költségvetési koncepció 
5. Aktuális ügyek  
 
 

1.) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 
 
Sárvári Attila polgármester:   törvényi szabályozás okán a szociális segély formákat 
átcsoportosítják, ezért a rendelet újraalkotása szükséges.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a rendelet tervezetben vannak a testület által eldönthető 
jövedelemhatárok és összegek, melyet meg kell vizsgálnia ezen ülés keretében. Az 
előterjesztés előkészítésénél igyekezett a hivatal a korábbi szabályozáshoz  igazítani az új 
szabályokat. A korábbi átmeneti segélyt, temetési segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást felváltja az önkormányzati segély gyűjtőfogalom.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy a jövedelemhatárok megállapítása testületi 
hatáskör.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  azon segélyezési formáknál, amelyeknél erre van felhatalmazás, ott 
a testület állapítja meg a jövedelemhatárokat. Ilyen az ápolási díj, az önkormányzati segély és 
a közgyógyellátás méltányos formája és ezekhez nincsen állami támogatás. A törvény előír 
minden segélyezési formánál határokat, így azokon belül kell megállapítani a mértékeket.  
A  hatáskörök gyakorlása tekintetében elmondja, hogy a tervezet szerint több minden a 
polgármester hatáskörébe kerül.  Egyrészt a jövedelmi viszonytól függő önkormányzati 
segély, amelynek összege 4.000 Ft és 15.000 Ft között lehet, a jövedelmi viszonytól független 
önkormányzati segély, amit azért célszerű, mert mind olyan eset, amit konkrétan 
összegszerűen meghatároz  a testület és nincs különösebb elbírálási lehetőség.  Továbbá  az 
ápolási díjra való jogosultságot, mert itt  is minden szabályt tartalmaz a rendelet, tehát nincs 
mérlegelés, valamint a köztemetés költségeinek megtérítésének az elengedését és az e 
tekintetben való méltányosság gyakorlását, továbbá a méltányossági közgyógyellátást.  
Azért praktikus, hogy ezen segélyezési formák a polgármester hatáskörébe kerülnek, mivel 
gyorsabb döntést tesz lehetővé.  
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Ápolási díj tekintetében elmondja, hogy a  rendelet tervezet  nem kezeli külön az egyedülállót 
és a családban élőt, egységesen a  jövedelemhatárt öregségi nyugdíj  legkisebb összegének 
100 %-ában állapítja meg.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy ez a segélyezési forma nem jogosultság kérdése, 
csak adható.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  az ápolási díj adható, de ha a kérelmező megfelel rendeletben előírt  
feltételeknek akkor adni kell. Az ápolási díj lényege, hogy a kérelmező a hozzátartozója 
ápolását végzi és az ápolási díjnak azoknak a fajtái, ha valaki súlyosan fogyatékos, vagy 
tartósan beteg személyt ápol, az amit a törvény meghatároz részletesen, ami után állami 
támogatás is jár,  viszont a tartós betegség esetén csak a 18 év alattiak vonatkozásában.  A 
képviselő-testület szabályozási hatásköre a 18 éven felüli tartósan beteg személyek 
vonatkozásában megállapítható ápolási díjra terjed ki. Nagyon fontos az ápolási kötelezettség 
teljesítése, szerepel az a rendelet tervezetben, hogy a házi segítségnyújtó intézmény köteles e 
feladat ellátását rendszeresen ellenőrizni.  
 
Birkás Balázs képviselő:  kérdezi, hogy joga van a testületnek ahhoz, hogy egyedi esetekben 
az ápolási díj mértékén változtasson.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  csak akkor, ha a testület rendeletet módosít.  
 
Sárvári Attila polgármester:  az ápolási díj mértékét 80 %-ban javasolja megállapítani.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  önkormányzati segélyen belül: 
 

- jövedelmi viszonytól függő segély -  a korábbi átmeneti segélyt és temetési segélyt 
hivatott helyettesíteni – esetében jövedelemhatárként 150 %-ot javasol a tervezet, 
mely a törvény szerint 130 %-nál kisebb összeg nem lehet.  

 
Ezen szakasznál fontos a c.) pont, amely szerint, ha valaki a klasszikus átmeneti segélyt kéri 
és amennyiben a kérelmező arra hivatkozik, hogy nincs munkája, akkor rendelkeznie kell a 
munkaügyi szerv nyilvántartásba vételével. Ha ezt a pontot meghagyja a testület, akkor egy-
egy ilyen kérelem elbírálásánál a hivatal lekéri a munkaügyi  hivatal nyilvántartását, és ha 
nincs nyilvántartásba, akkor az lehet elutasítási ok.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja a c.) pont törlését, mivel több esetben van olyan, hogy 
a kérelmező nincs regisztrálva a munkaügyi hivatalban.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a méltányossági segély esetében a jövedelem határ  a tervezet 
szerint 500 %, ami elemi kár, hosszan tartó betegség esetén kérhető.  
 
Birkás Balázs képviselő:  egyetért az 500 %-kal.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  az önkormányzati segély harmadik fajtája a jövedelmi viszonytól 
független segélyezési forma, ilyen a beiskolázási segély és a szülési támogatás.  
 
Sárvári Attila polgármester:   kérdezi, hogy ezek a segélyezési formák mindenféle 
jövedelemkorlát nélkül adható.  
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Dr. Szabó Tímea jegyző:  ezt a  segély formát jövedelmi viszonytól függetlenül, ha kérelem 
érkezik, akkor nyújtani kell.  
 
Sárvári Attila polgármester:  véleménye szerint az egész 17 §-t kellene törölni a tervezetből.  
 
Birkás Balázs képviselő:  véleménye szerint a rendeletben a jövedelmi viszony  helyett 
helytállóbb megfogalmazás lenne a jövedelmi helyzet.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a rendelet véglegesítésénél a jövedelmi viszony szóhasználatot 
kicserélik jövedelmi helyzet megfogalmazásra.  
 
Értékek meghatározása:  
 

- klasszikus átmeneti segély a rendelet tervezet szerint 4.000 és 15.000 Ft között lehet,  
- esetleges katasztrófahelyzet esetén (elemi kár stb.) a tervezet szerint 100.000 Ft.  

 
Sárvári Attila polgármester:  ezen összegeket elfogadhatónak tartja.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az előbb elhangzottaknak 
megfelelően a rendelet tervezetben a 17. § törlésre kerül, így a 18. §. d.) és e.) pontját is törlik 
a végleges rendeletből.  
A kamatmentes önkormányzati kölcsön összege a tervezet szerint legfeljebb  70.000 Ft, 
kérdezi, hogy ezen összeg maradhat-e rendeletben.  
 
Sárvári Attila polgármester:  véleménye szerint az összeg úgyis eldönthető a kérelem 
benyújtását követően, elfogadhatónak tartja maximum összegként a 70.000 Ft-ot.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   a rendelet tervezet alapján a testület  közgyógyellátásra való 
jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinél az egy főre jutó havi családi jövedelem  
nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át. 
 
Birkás Balázs képviselő:  kérdezi, hogy vagyoni határ nem építhető be a közgyógyellátás 
tekintetében.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: amiben lakik a kérelmező, az nem számít vagyonnak. A februári 
soros ülésre előkészíti, hogy a rendeletben hol építhető be vagyoni határ.  
 
Sárvári Attila polgármester: az elhangzottak alapján a rendeletet  a tervezethez képest az 
alábbiak szerint javasolja elfogadni:  
 

- ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg 80 %-a,  

- 15. §. c.) pont  - törlésre kerül,  
- 17. §. teljes egészében törölve,  
- 18. §. (1)  bekezdés d) és e) pontja törölve,  
- 18. §. (2)  bekezdés a.) pontja törölve, 
- jövedelmi „viszony” meghatározásnál jövedelmi „helyzet„ szerepel a rendelet 

egészében.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi  rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
17/2013.(XII. 19. ) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátások szabályozásáról 

 
 

 
2.) A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása  

 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   elmondja, hogy az előterjesztésnek megfelelőn az önkormányzat 6 
m3 erejéig tűzifa támogatást biztosíthat. A jövedelem határt szükséges megállapítania a 
testületnek, a központi szabályozatás figyelembevételével. A törvény szerint előnyt élveznek 
az aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában 
részesülők. A kérelmeket 2014. január 15-ig kell benyújtani és a beérkezést követően 
mérlegelni kell minimum 1 m3 és maximum 5 m3 között.  
 
Sárvári Attila polgármester:  az öregségi nyugdíj 150 %-ában javasolja megállapítani a 
jövedelemhatárt.  
 
Birkás Balázs képviselő:  véleménye szerint a 6 m3 mennyiség nagyon kevés.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   a kérelmek elbírálására a polgármester jogosult, tehát mérlegelni 
kell, hogy kik kaphatnak ebben a formában támogatást.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja elfogadni a rendeletet 150 %-os jövedelemhatár 
megállapításával.  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi  rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2013.(XII. 19. ) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásról 
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3.) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
 
Sárvári Attila polgármester:  a munkatervet mindenki kézhez kapta, javasolja elfogadásra.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy a kötelező napirendek szerepelnek a 
munkatervben, természetesen ehhez jönnek majd az aktuális kérdések. 
 
Sárvári Attila polgármester:  kéri, hogy aki a képviselő-testület 2014. évi munkatervét el tudja 
fogadni, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         101/2013. (XII 05.) HATÁROZATA 

 
 

A 2014. évi munkaterv elfogadásáról  
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervet elfogadja.  
 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 
 
 
 

4.) Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. háromnegyed éves helyzetéről 
szóló tájékoztató, 2014. évi költségvetési koncepció 

 
Dr. Szabó Tímea  jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a védőnői szolgálat háromnegyed 
éves  helyzetéről szóló tájékoztatót, illetve a 2014. évi költségvetési koncepciót már minden 
önkormányzat elfogadta, ezáltal Szentbékkálla testületének is szükséges elfogadni.  
Elmondja, hogy aggasztó a helyzet védőnő témában, mivel nincs pályázó,  annak ellenére, 
hogy folyamatosan hirdetve van, a jelenlegi védőnő pedig csak december 31-ig vállalja a 
feladat ellátását, így ki fognak jelölni helyettes védőnőt.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  kérdezi, hogy a védőnők nincsenek megfizetve, vagy miért 
nincs erre a pályára jelentkező?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy a gyermeklétszám ugyan alacsony, 
de a körzet nagy, közalkalmazotti bértábla szerint történik a védőnők bérezése.  
 
Sárvári Attila polgármester:  amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadásra a védőnői 
szolgálat 2013. háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         102/2013. (XII 05.) HATÁROZATA 

 
A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. háromnegyedévi  

gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Köveskáli Védőnői 
Szolgálat éves költségvetés végrehajtásának háromnegyedévi helyzetéről szóló írásos 
beszámoló elfogadásáról. 

Szentbékálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat 
2013. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az 
előterjesztésnek meg felelően 3.571.eFt teljesített bevétellel és 2.464 eFt teljesített kiadással 
elfogadja. 

 

Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a védőnői szolgálat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját.  

 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         103/2013. (XII 05.) HATÁROZATA 

 
A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi 
 költségvetési koncepciója elfogadásáról 

 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Köveskáli Védőnői 
Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat 
2014. évi költségvetési koncepcióját - az előterjesztésnek megfelelően-  elfogadja. 
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és  nyilvános ülést 18.06 órakor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Sárvári Attila         dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
 


