Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: 2016. január 18-án 16:50 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő
testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Gerber Csaba,
Hegedűs Sándor, Késics János, Martényi János, Tutti Tibor képviselők.
Schaffer József PÜB elnökhelyettes, Füredi Zoltán PÜB tag, Zimmermann-né dr. Kovács
Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, tanácskozási joggal meghívottak.
Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 7 fő megjelent,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Gerber Csaba és Késics János képviselőket
kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
2.) Előterjesztés a kultúrház bérleti díjainak és a bérlet feltételeinek szabályozásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
3.) Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
4.) Beszámoló a házi gondozási tevékenységről
Előadó: intézmény
5.) Előterjesztés a földhaszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
6.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal kölkedi kirendeltsége munkájáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
7.) Előterjesztés a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő intézkedésekről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
8.) Előterjesztés a szociális rendelet módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
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9.) Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
10.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: Varga Veronika kirendeltség-vezető
11.) Egyebek
12.) Képviselői interpellációk

1.) Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Muskát Zoltán alpolgármester: Ez a teljes famennyiség?
Csomor Tibor polgármester: Igen. Holnap reggel kezdjük a kiszállítást ‚ várhatóan 5 napot
vesz majd igénybe. A határozatok elkészültek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
jóváhagyja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2016. (1.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.

2.) Napirend: Előterjesztés a kultúrház bérleti díjainak és a bérlet feltételeinek
szabályozásáról (jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Hegedűs Sándor képviselő: Felmerült, hogy nem az első eset, hogy randalírozás volt
rendezvénynél, ezt szeretnék megelőzni. Árakon nem javasolnak változtatni.
Tutti Tibor képviselő: Az lett volna ajavaslat, hogy a családi rendezvények kivételével úgy
jöjjenek ‚ hogy már legyen szerződés rendezőgárdára.
Hegedűs Sándor képviselő: Magánszemély ne akarjon bált csinálni.
Muskát Zoltán alpolgármester: Kimaradt a választás során történő ingyenes bemutatkozási
lehetősége a képviselőknek. Javasolja, hogy kerüljön be az, hogy az Országgyűlési,
önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és Európa Parlamenti választásokon induló
képviselők választásonként 1 alkalommal térítésmentesen és kauciófizetési kötelezettség
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nélkül vehetik igyénybe a Kultúrház nagytermét. Azt is bele kellene venni a határozat
bevezető részébe, hogy „Kölked Község Képviselő testülete az alábbi legkisebb összegeket
állapítja meg a Kultúrház bérleti díjáért”. A működtetést ugyanis a Nonprofit Kft. végzi, Igy
az ezeknél az áraknál alacsonyabb árat nem állapíthat meg, ha bérbe adja a termeket.
Javasolja, hogy az eddigi negatív tapasztalatok miatt magánszemélyek által szervezett
nyilvános, zenés, táncos rendezvény rendezéséhez ne járuljon hozzá a képviselő-testület.
Hegedűs Sándor elhagyta az ülést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Képviselő-testülete a 9/2015. (1.19.) számú határozatát
(a továbbiakban Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
a) A Határozat bevezető része az alábbira módosul: Kölked Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a tulajdonában álló 7717 Kölked, Kossuth L. u. 4. szám alatti Kultúrház
helyiségeinek alkalomszerű igénybevételének bérleti díjait 2015. február 01 -től az alábbi
legkisebb összegekben határozza meg:
b) A Határozat kiegészül az alábbi g) ponttal: Az Országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi
önkormányzati és Európa Parlamenti választásokon induló képviselők választásonként 1
alkalommal térítésmentesen és kauciófizetési kötelezettség nélkül vehetik igyénybe a
Kultúrház nagytermét.
c) Kölked Község Képviselő-testülete magánszemélyek által szervezett nyilvános, zenés,
táncos rendezvény Kultúrházban történő rendezéséhez nem járul hozzá.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2016. (1.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a 9/2015. (1.19.) számú határozatát (a továbbiakban
Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
a) A Határozat bevezető része az alábbira módosul: Kölked Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a tulajdonában álló 7717 Kölked, Kossuth L. u. 4. szám alatti Kultúrház
helyiségeinek alkalomszerű igénybevételének bérleti díjait 2015. február 01 -től az alábbi
legkisebb összegekben határozza meg:
b) A Határozat kiegészül az alábbi g) ponttal: Az Országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi
önkormányzati és Európa Parlamenti választásokon induló képviselők választásonként 1
alkalommal térítésmentesen és kauciófizetési kötelezettség nélkül vehetik igyénybe a
Kultúrház nagytermét.
c) Kölked Község Képviselő-testülete magánszemélyek által szervezett nyilvános, zenés,
táncos rendezvény Kultúrházban történő rendezéséhez nem járul hozzá.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint.
Hegedűs Sándor visszatért az ülésre.
3.) Napirend: Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról
(jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Hegedűs Sándor képviselő : PÜB tárgyalta és a következők szerint javasolta a projekteket
elfogadni: 2.) pontban a konyha, étkező nyílászárók cseréjét, eszközök beszerzését,
akadálymenetesítést. 3.) pontban az egészségházzal kapcsolatos terveket teljes egészében, a
4.) pontban óvoda esetleges energiahatékonyság-javitását is vegyék figyelembe, az 5.)
pontban belvízzel kapcsolatos terveink megvalósításának csak egy részére lesz lehetőségünk.
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Az önerő megállapítását az előterjesztés szerint, tehát 10%
megállapítani.

és 20%-ban javasolják

Csomor Tibor polgármester : Javasolja, hogy a megjelölt pályázati csomagok mindegyikére
adjanak be pályázatot. A megye a pályázati csomagokat ingyen elkészíti, így lesz akár a
jövőben, más pályázatnál is felhasználható anyagunk. Javasolja, hogy a legszükségesebb,
alapvető dolgokra nyújtsák be a pályázataikat, hagyják ki a luxus dolgokat, ne pályázzanak
nagy öszegekben, akkor lehet esélyük. Nem érti, miért kell ezekre az alapvető dolgokra
pályázatokat kiírni, miért nem adják közvetlenül. Ezek nem luxus kategóriák, ezek
alapszoláltatások. Még nem tudja, hogy ki foglalkozik a megyénél ezzel. Azt sem tudja, hogy
érkezési sorrendben történik—e az elbírálás.
Hegedűs Sándor képviselő: Fórumokon is fel kell szólalni, hogy szeretnénk, ha a
településünket is előrébb vennék, hozzájutnánk ezekhez a forrásokhoz.
Csomor Tibor polgármester : Forráshiány miatt utasítanak el minket.
Hegedűs Sándor képviselő: Próbálkozni, mondani kell ‚ hátha megunják és adnak valamit.
Csomor Tibor polgármester : Amint megtudjuk ki készíti a pályázatot, elkezdjük összerakni
az anyagokat. A konkrét pályázatok majd testület elé kerülnek. A kiírásban még vannak
számára kérdőjelek. A belvíznél van, amit ütemezni kellene. A belső falurészen fedett árkok
vannak tervezve.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Képviselő-testülete a pályázati tervezések-, illetve
beruházások állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2016. (1.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.

4.) Napirend: Beszámoló a házi gondozási tevékenységről (jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csomor Tibor polgármester : Pénzügyi, anyagi részről nem tudunk semmit. 7 fős az ellátotti
létszám, a felülvizsgálat megtörtént. A családsegítőn keresztül működik a Segítő Kezek
program, melyben február végéig két kölkedi lakost foglalkoztatnak. A családsegítő is
átalakul, ez a program sem biztos a jövőben, így nem biztos, hogy ezen keresztül tudunk
majd segíteni. Ha ez nem mí~ködik, akkor majd közmunkaprogram keretében lehetne a Segítő
Kezekben tevékenykedő 2 főt visszafoglalkoztatni erre a munkára.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Képviselő-testülete a a házi gondozási tevékenységről
szóló beszámolót j óváhagyj a.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2016. (1.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a a házi gondozási tevékenységről szóló beszámolót
jóváhagyja.

5.) Napirend: Előterjesztés a földhaszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról
(jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Hegedűs Sándor képviselő: PÜB 2 FtJm2/év bérleti díjat javasol alkalmazni a nem szántó
művelési ágú területek bérbeadásánál. A 030 hrsz-ú földút megvan, csak elterült rajta az
aljnövényzet. A kis töltés melletti 0462 számú Út maradjon meg, legyen visszaállítva.
Muskát Zoltán alpolgármester:
ügyében?

Mit sikerült megtudni az utak területének csökkenése

Csomor Tibor polgármester: A szántóföldek területeinek pótlására csíptek le belőlük. A nem
hivatalos kitűzés kb. 1 m-es pontossággal tud mérni. Ami egyszerűbb, légifelvételre rá van
vetítve a térkép, szépen lehet rajta látni minden földhasználatot. A légifelvétel és a térképek
összemontázsolásánál 1-2 m eltérés lehet. A főidhivatal hivatalosan nem ad ki ilyen adatokat.
Mivel vannak olyan, nem szántó művelési ágú területeink, amelyeket már rég óta bérbe
adunk, ezért vagy eltöröljük mindenkinél a bérleti díjat, vagy fizessenek azok is, akik idáig
nem fizettek volt egy ilyenjavaslat is. 2 Ft—os m2 díjat javasolt a PÜB, ő az előterjesztésben
is szereplő 3 Ft-ot javasolná. Segítséget fog kérni annak tisztázásában, hogy valójában ki, hol,
mekkora területet használ. Többen is érintettek ajelenlevők közül, várja az őjavaslataikat is.
—

Tutti Tibor képviselő: Az érintettséget be kellene jelenteni.
Hegedűs Sándor képviselő: Nem személyes ügyekben döntenek, itt ez nem számít a szavazás
szempontjából.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: a) Kölked Község Képviselő-testülete a nem szántó művelési ágú, eddig
bérleti díj nélkül használt földjeinek bérleti díját 2,-FtIm2/év árban határozza meg
2016.01.01 -től. b) A szerződések megkötése 5 évre, tehát 2020. december 31-ig szóljanak,
mely időtartamon belül a bérleti díj halmozott inflációval növelten kerüljön kiszámlázásra. c)
Kölked Község Képviselő-testülete a 0462. hrsz-ú utat eredeti állapotába kívánja
visszaállítani. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem (Csomor Tibor) szavazattal, 1 tartózkodás (Tutti Tibor)
mellett az alábbi határozatot hozta:
8/2015. (1.18.) számú határozat
a) Kölked Község Képviselő-testülete a nem szántó művelési ágú, eddig bérleti díj nélkül
használt R5ldjeinek bérleti díját 2,-Ft/m2/év árban határozza meg 2016.01.01-től.
b) A szerződések megkötése 5 évre, tehát 2020. december 31-ig szóljanak, mely időtartamon
belül a bérleti díj halmozott inflációval növelten kerüljön kiszámlázásra.
c) Kölked Község Képviselő-testülete a 0462. hrsz-ú utat eredeti állapotába kívánja
visszaállítani. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Csomor Tibor polgármester: Még ehhez a napirendhez kapcsolódóan megkérdezi, hogy a
főldügyekkel kapcsolatban ki lesz a segítője a képviselők közül?
Hegedűs Sándor képviselő: Ki, hol érintett gazda, annak szóljanak és egyeztessünk. Akkor
egyetért vele. Ha nélkülük csináljuk nagyobb lesz a visszhangja.
Csomor Tibor polgármester: Ismét megkérdezi, hogy ki fog neki segíteni?
Hegedűs Sándor képviselő: Kire gondoltál polgármester?
Csomor Tibor polgármester: Konkrétan Hegedűs Sándor képviselőre.

6.) Napirend: Beszámoló a közös önkormányzati hivatal kölkedi kirendeltsége
munkájáról U egyzőkönyvhöz mellékelve)
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nem egészítené ki az írásos anyagot, inkább várja
a kérdéseket.
Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy ne tárgyalja most a képviselő-testület ezt a
napirendet. Varga Veronika 3 hónapig nem volt és még nincs rendezve a kapcsolat közte és a
jegyző között, várjunk még. Ez a kölkedi kirendeltség szempontjából kulcsfontosságú, hogy
hogyan tudják a közös munkát elvégezni. 2 fő felvételével Schauer Antal munkája csökkent,
ez azonban nem jelenti azt, hogy a hivatal többi munkatársának is kevesebb munkája lesz.
Arról is többször volt szó, hogy módosulni fognak a munkakörök.
Zimmermaim-né dr. Kovács Anikó jegyző: Folyamatban van a munkakörök átdolgozása.
Hegedűs Sándor képviselő: A már megszt~nt horvát nemzetiségi önkormányzat bennemaradt a
beszámolóban.
Csomor Tibor polgármester: Máshol is van ilyen beszámoló?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Nincs, a többi testület az erre irányuló
kötelezettségét az együttes ülésen adott beszámolójával teljesítettnek tekinti.
Füredi Zoltán képviselő: PÜB 10 alkalommal ülésezett.
Csomor Tibor polgármester: A szabadságokkal kapcsolatban kéri a jegyzőt, hogy a
szabadságok legyenek teljes napos szabadságok, mert az akkor szabadság. Ha szabadság
feltorlódott, azért, mert nem tudták kivenni, akkor annak oka van. Vagy sok a feladatuk a
dolgozóknak és nem képesek azt elvégezni, vagy nem kóser a létszám. A megfelelő válasz és
megoldás a jegyző kompetenciája. Annyit még hozzátesz a szabadságolással kapcsolatban,
hogy akinek ami megjár, azjárjon meg még a tárgyévben.
Zimmermmann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Február 15-ig kell a dolgozóknak leadniuk a
szabadság-terveiket. Az abban foglaltakat a jövőben következetesen be fogja tartatni. Ez
szükséges a megfelelő munkahelyi morál eléréséhez.

Muskát Zoltán alpolgármester: Egyet ért a jegyzővel, ennek a rendszernek működnie kell.
Már csak azért is, mert a főbb feladatokat előre tudják a dolgozók és ennek tükrében
állíthatják össze a szabadság-tervüket. A pénzügyi rendeszerhez már hozzáférnek a közös
hivatal más pénzügyi dolgozói is, ez is egy segítség. Egyet ért azzal, hogy ezt így kell
megcsinálni, hogy úgy menjenek cl a dolgozók szabadságra, hogy ne hagyjanak más munkát,
csak ami éppen adódik.
Zimmerniann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Ragaszkodni fog a tervben szereplő adott hónapra
kivételre ütemezett szabadságok valós kivételéhez, ennek rögzítését már a KIRA rendszer is
kéri.

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot:
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/20 16. (1.18.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete soron következő üléséig elnapolta a közös önkormányzati
hivatal kölkedi kirendeltsége munkájáról szóló beszámoló tárgyalását.

7.) Napirend: Előterjesztés a közigazgatási bürokráciacsökkentésse osszefüggő
intézkedésekről

Zimmermimn-né dr. Kovács Anikó jegyző: Röviden ismerteti a sommás eljárás lényegét. Első
pillantásra úgy látta, hogy a 8 napos határidő a testületre is vonatkozik. De találtak egy
kiskaput, a testület hatáskörébe tartozó ügyek esetében azokat a következő ülésen ráérnek
eldönteni. A 8 napos határidő miatt huzamosabb, hosszabb szabadságra nem tud elengedni
senkit, mert a határidő túllépése fizetési kötelezettséggel is jár a hivatalra nézve.
Muskát Zoltán alpolgármester: Meg kell oldani hivatalon belül, hogy ne ezen múljon a
dolgozók 8 napon túli szabadságolása.
Zimmermaim-né dr. Kovács Anikó jegyző: Az illetékek is változtak, több eljárás esetében
eltörölték azokat.
8.) Napirend: Előterjesztés a szociális rendelet módosításáról (jegyzőkönyvhöz
mellékelve)
Csomor Tibor polgármester : Azt hitte, hogy az első lakáshoz jutók támogatását jövedelmi
viszonyoktól függetlenül mindenki megkapja. Ez lenne a cél.
Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja egy a 8. * (1) bekezdésében a,, meghalt” helyett az
„elhunyt” legyen.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Az első lakáshoz jutók esetében a jövedelmi határt
500.000,- Ft/fő-re javasolta módosítani. Maradhat ez az összeg?
Muskát Zoltán alpolgármester: Egyszerűbb, ha kiszedjük a jövedelmi határt.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen, szavazattal megalkotta
1/2016. (1.18.) számú önkormányzati rendeletét
az egyes szociális ellátásokról szóló 2 /2015. (II. 27.) sz.
rendeletének módosításáról

9.) Napirend: Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról (jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Zimmermaim-né dr. Kovács Anikó jegyző:

Új rendeletet készített, így egyszerűbb.

Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a rendeletet adjuk vissza átdolgozásra. Az
SzMSz—ben benne van, hogyan kell rendeletet elfogadni. Helyiségek bérlete a helyes
nyelvtanilag. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon bent olyan szabályozás, melynek értemében
mi fizessünk annak, aki a lakásból kimegy. A bérleti díjak között nem szerepelnek azok a
félkomfortos lakások, melyekben villany- és fa tüzelésű kályha van. Továbbra is kéri, hogy az
elfogadott rendeleteket kapja meg minden képviselő. Az SzMSz-t kéri megküldeni
mindenkinek e-mailben. Javasolja, hogy a bérleti díjak a rendelet fiiggelékében legyenek,
táblázatos formában.
Csomor Tibor polgármester: Már van egy csomó rendeletünk, amelyeket felül kellene
vizsgálni.
Kölked Község Képviselő-testülete szám nélüli határzottal a következő üléséig elnapolta a
lakásrendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalását.
10.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
(jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: Sok energiát nem szeretnének beleforgatni. Anno kidolgoztuk,
kérték, hogy legyen. Elfogadásrajavasolja a melléklet szerinti HEP módosítást.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2016. (1.18.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, többször módosított 2003. évi
CXXV. törvény 31. ~-a alapján elfogadja Kölked Község Onkormányzatának Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú felülvizsgálatát az alábbiak szerint.
Kölked Község Onkormányzata a HEP Fórum közreműködésével felülvizsgálta a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, az alábbiak módosítását javasolja:
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-

Együtt a családokért
hosszú távú terv. 2019. folyamatos
-

Intézkedés címe:

Együtt a családokért!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás ~
rövid-, közép- es
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

családon belüli erőszak, szülői felügyeleti hiányból eredő problémák

-

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

A feltárt problémákkal kapcsolatos és azok megelőzésére szolgáló
információ átadása, tájékoztatás.

1. szórólap, plakát készítése
2. szükség esetén fórum rendezése

célcsoport tagjai, felelős: polgármester
védőnő, kmb-s rendőr, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat,
Kölkedi Általános Iskola és Kölkedi Fehér Gólya Óvoda vezetői és
ifjúságvédelmi felelősei
szórólap, plakát készítése, hosszú távú terv: 2019. folyamatos

Rendőrségi, statisztikai adatok folyamatos figyelés

torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,
összehasonlítása; folyamatos mentorálás, motiválás
partneri kapcsolatok; plakátok, táj ékoztatók költségeinek fedezése

Aktív vakáció
a rövid távú terv: 2016. május 31.
középtávú terv: 2018. szeptember 1. folyamatos
hosszú távú terv: 2019. folyamatos
- -

-

-

Intézkedés címe:

Aktív vakáció

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Szünidős programok hiánya

-

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

A hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári programok, táborozások,
kirándulások szervezése

1. érintett gyermekek felmérése
2. programok szervezése
3. visszacsatolások kezelése
célcsoport; felelős: polgármester
községi könyvtár, Kölkedi Általános Iskola és Kölkedi Fehér Gólya Óvoda
vezetői, gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Duna-Dráva Nemzeti Park,
Fehér Gólya Ház, SEBAJ Egyesület
1. 2016.05.31.
2. 2018. 09. 01. folyamatos
3. 2019. folyamatos
Partnerektől szükség szerinti adatgyűjtés a programokban részt vevő
gyermekek számáról.
Programokban, táborozásokon, kirándulásokon résztvevő gyermekek
számának nyomon követése.
Hosszú távon minden hátrányos helyzetű gyermek számára legalább
nyaranta egy kirándulás szervezése.
torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,
összehasonlítása; folyamatos mentorálás, motiválás
partneri kapcsolatok, társadalmi munkavégzés

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos információgyűjtés
a rövid távú terv: 2017. szeptember].
középtávú terv: 2018. 06. 30.
hosszú távú terv: 2019. folyamatos
- -

-

-

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos információgyűjtés

Feltárt probléma
Semmilyen információval nem rendelkezünk a településen fogyatékkal
(kiinduló értékekkel) élőkről
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Célok
Altalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
( a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
-

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és aimak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Közösségünk fogyatékkal élő tagjainak felmérése, problémáik
megismerése, tájékoztatása az esetleges igénybe vehető, minőségibb életet
biztosító lehetőségekről

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel
2. adatgyűjtési akció szervezése, lefolytatása
3. adatok tárolása, adatbázisok folyamatos frissítése
célcsoport tagjai, felelős: polgármester
Családsegítő szolgálat, védőnő, háziorvos, kmb. rendőr, civil szervezetek,
önkormányzat, tanyagondnok, házi betegápolók
1. 2017. 09. 01.
2. 2018. 06. 30.
3. 2019. folyamatos

Összegyűjtött adatok, nyilatkozatok, dokumentumok.
A településen élő fogyatékkal élő emberek felmérése, igényeiknek
megismerése, Segítség nyújtás

Torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,
összehasonlítása
Partneri kapcsolatok

1.! Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. Jogszabályi háttér
bemutatása fejezet 2.1 alpontjában az alábbi helyi önkormányzati rendeletek
felsorolását rendeli el:
Helyi önkormányzati rendeletek:
2/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról
4/2013. (111.1.) számú önkormányzati rendelet a helyi közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint azok be nem tartásának jogkövetkezményeiről
46/20 15. (111.23) számú önkormányzati határozat a 2014-2019 évekre vonatkozó Gazdasági
Program j óváhagyásáról
5/2009. (V.7.) számú önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról
2/2009. (11.19.) számú önkormányzati rendelete az Onkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és elidegenítéséről
10/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
7/2004.(VIl.30.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
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8/2011. (X.19.) önkormá nyzati rendelete a közterület-használat helyi szabályozásáról

2./
Kölked
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
alábbi
jogszabályváltozással történő kiegészítését rendeli el a Helyi Esélyegyenlőségi Program
3.3 pontjában:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a szociális
rászorultságtól rnggő pénzbeni, valamint természetben nyújtható támogatások között 2015.
március 1. napjától csupán a kötelezően biztosítandó ellátásokat tartalmazza, ezt követően
az állam által nyújtott támogatásokon túl az önkormányzatok feladata lett a rászorulók
ellátása települési támogatás formájában.
A képviselő-testület a Szoc. tv. és a 2/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet A szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet rendelkezései alapján települési támogatást
nyújt:
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

—

-

-

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,

-

-

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

-

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület a Szoctv.-ben és a helyi
rendeletben meghatározott feltételek szerint természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-tő! a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következőek:
aktív korúak ellátása,
időskorúak járadéka,
ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
-

-

-

-

-

3.1 Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőség
programban névváltoztatás miatt az alábbi változásokat vezeti át:
A HEP 4.1.2 c) pontjában, 4.4. a) pontjában, 4.4. d) pontjában, 4.4. e) pontjában, valamint az
„Együtt a családokért” és „Aktív vakáció” intézkedési tervekben a „Partnerek”-nél szereplő
KISZI-Kölkedi Általános Iskola és Ovoda kifejezést a „Kölkedi Altalános Iskola, és a
Kölkedi Fehér Gólya Ovoda” szövegrészre cseréli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálat alapján a változások
átvezetésére.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: azonnal

11.) Napirend: Egyebek (jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: KLIK egyenlőre nem fizetett.
Hegedűs Sándor képviselő: A szerződésben benne van az ilyenkor érvényesíthető kamat.
Muskát Zoltán alpolgármester: Igen, abban benne vannak ezek a fékek.
Csomor Tibor polgármester: HIPA mai nappal beérkezett a Bólyi Önkormányzattól a
törökdombi beruházással kapcsolatosan, 2.280 ezer Ft, a fővállalkozó téves helyre való
befizetése után. Egy 50 ezer Ft-os tételt is befizetett egy alvállalkozó, mint mulasztási bírság.
Egyébként a fővállalkozó 8.800.000,- Ft-ot fizetett Bólyra, ebből jött vissza ennyi. A többi
beruházás esetében még nem veszélyeztet az 5 éves elévülési idő. Hegedűs Lórántné
országgyűlési képviselő levelében a polgármesterek javadalmazásáról van szó, alapvetően
csak a tájékozatatás miatt küldte ki. Nem akar belefolyni.
Martényi János képviselő: Nem javasolja, hogy bármelyik párt dolgaiba belefollyanak.
Muskát Zoltán alpolgármester: Mennyi a polgármester bruttó fizetése?
Csomor Tibor polgármester: 295.000,- Ft.
Muskát Zoltán alpolgármester: Milyen lehetőség van arra, hogy kiegészítsék a fizetését?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Csak a jutalom, a cafetéria és a költségtérítés, de
az szintén törvényben meghatározott mértékű lehet.
Tutti Tibor képviselő: Az önkormányzati dolgozóknak 200.000,- Ft- ot megszavaztak, a
polgármester esetében ezt elmulasztották megtenni.
Csomor Tibor polgármester: Kérése, hogy erről ne tárgyaljanak, napolják el.
Muskát Zoltán alpolgármester: Költségvetés előtt kell ezt majd tárgyalni.
Csomor Tibor polgármester: A DDNP árajánlata, vételi ajánlata a 0108/3. és 0107. helyrajzi
számokra, összesen 7283 m2 területre, 1.100.000,- Ft.
Hegedűs Sándor képviselő: 1.100.000,- Ft-os ajánlat érkezett. Ne feledjük cl, hogy ez teljes
közműves terület. Kérdése a jegyzőhöz, hogy fel kell-e az önkormányzatnak is becsültetni
ezeket a területeket?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Kell a hivatalos értékbecslés. A Magyar
Allamnak, az Eszközkezelőnek elővásárlási joga van, fel kell ajánlani nekik.
Gerber Csaba képviselő: Felajánlás vagy támogatás címszó alatt kellene odaadni a DDNP
nek.
Csomor Tibor polgármester: Iroda épület és raktár épülne. Őrszolgálati, turisztikai iroda,
pihenő, tárgyaló, raktárépületek, parkoló szerepelnek a tervekben. Ez egy centrumépület
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terve. A DDNP-nek kézenfekvőbb, ha nálunk, közelebb a területhez valósulna meg, nem
Mohácson.
Muskát Zoltán alpolgármester: Egyetért Gerber Csabával, csak módosítaná az ő felvetését.
Adjuk oda térítésmentesen, azzal hogy ha záros határidőn belül nem valósul meg a beruházás,
fizessék ki az árajánlatban szereplő összeget.
Hegedűs Sándor képviselő: Szerinte fizessék ki az 1.100.000,- Ft- ot.
Martényi János képviselő: Ez pályázati pénz, ezt fel kell használniuk, fogadjuk el a pénzt.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy
feltételes az ajánlat.
Csomor Tibor polgármester: Kérdése a jegyzőhöz, hogy ha el akarják adni ezeket a
területeket, kell az önkormányzatnak is értékbecslést készíttetnie?
Muskát Zoltán alpolgármester: Alapvetően kell, mégpedig 3 hónapnál nem régebbi. De
elfogadható a rendelkezésünkre álló is.
Csomor Tibor polgármester: Tornaterem bérletről is beszélniük kell. Megkeresték fiatalok,
szeretnének bemenni focizni a tornacsamokba. Kérjünk, vagy ne kérjünk bérleti díjat, ha igen,
akkor mennyit?
Hegedűs Sándor képviselő: Kik ezek? Futballoznak? Öregbítik a falu hírnevét?
Muskát Zoltán alpolgármester: Olyanok, akik be tudnak menni egyedül? Hányan vannak?
Csomor Tibor polgármester: Nem tudja. A bejutás részletkérdés.
Hegedűs Sándor képviselő: Tudnunk kell ki, milyen feltételekkel megy be? Felelőst kell
találni.
Késics János képviselő: Kellene tudni, hány órától hány óráig mennek be.
Csomor Tibor polgármester: Megfelelő felelőségvállalással és a Baptisták bérleti díj aival
mehet?
Martényi János a termet elhagyta.
Muskát Zoltán alpolgármester: Hadd menjenek futballozni.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete futballozás
céljára alkalmanként br. 2.000,-Ft-ért biztosítja a Kölkedi Altalános Iskola tornacsarnokát.
Felkéri a polgármestert a szükséges, ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2016. (1.18.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete futballozás céljára alkalmanként br.
2.000,-Ft-ért biztosítja a Kölkedi Altalános Iskola tornacsarnokát. Felkéri a polgármestert a
szükséges, ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Csomor Tibor polgármester: Vonassuk ki a forgalomból a tűzoltó autót? Ha vissza akarnánk
helyezni, akkor az sokba kerülne?
Hegedűs Sándor képviselő: Speciális járműként kedvezmény van rá. Javasolja a végleges
kivonást. Kérdezzen utána a polgármester az okmányirodában.
Martényi János visszatért a terembe.
Csomor Tibor polgármester: Töttösi-féle házat jó lett volna megvásárolni, de sok rossz
állapotú ingatlana van az önkormányzatnak, így nemjavasolja.
Muskát Zoltán alpolgármester: Milyen funkcióra kellene a ház?
Csomor Tibor polgármester: Pakolni, géptároló, szociális helység közmunkásoknak. Csak az a
baja, hogy tele vagyunk Seci-féle, Balogh-féle házakkal.
Muskát Zoltán alpolgármester: Kérdezze meg a polgármester az árát, kint van a telefonszám.
Füredi Zoltán PÜB tag: 3 milliót kér érte a tulajdonos, ismeri a házat, nem vizes.
Csomor Tibor polgármester: Megalázóan alacsony ár. Mi a vélemény erről?
Martényi János képviselő: Kérdezze meg.
Hegedűs Sándor képviselő: A volt óvodánál van ház.
Tutti Tibor képviselő: Kellene olyan helységeket kialakítani, ahol a közmunkásokat el
tudnánk helyezni, ezért támogatná.

12.) Napirend: Képviselői interpellációk
Hegedűs Sándor képviselő: PÜB ülésen szó volt a HIPA bevallásokról. Az önkormányzat
tudja-e, hogy telephellyel, altelephellyel ki rendelkezik településünkön? Meg kell kérni a
kormányablaktól egy tételes listát, hogy tudjunk tovább lépni. Előfordult, hogy nem érte cl a
polgármestert, ez nem jó dolog. A közmunkásokkal kapcsolatban kérése, hogy kapja meg
minden egyes képviselő, hogy milyen célcsoportok vannak, kik ott a vezetők, és ki
kommunikál a vezetőkkel, hogy mi a feladatuk. Melyik csoportnak mi a feladata? Ne
szaladgáljanak be a közmunkások a hivatalba, a vezetőkön keresztül kommunikáljanak.
Kérdése továbbá, hogy van-e az önkormányzatnak Erdőfűn berakott fája?
Csomor Tibor polgármester: Nincs fája az önkormányzatnak Erdőfűn. Tavaly ki kett pucolva
a Szekér István mögötti terület. Az ottani vastagabb fák ki lettek vágva és ott lettek a terepen
15

hagyva. Tanyagondnoktól kérdezett a fáról, nincsen már ott. Berakott fa nem volt. Nem tudja
hová tűnt, az önkormányzat nem hozta el, szerinte a közmunkások sem. A közmunka
csoportokkal kapcsolatban elmondja, hogy voltak kisebb csoportok, de a feladatok
beszűkülésével, elvégeztével hol ide, hol oda vannak rakva, néha ötletszerűen. Nem mindig
van energiája erre. 3 napból 2 nap biztosan ellenőrzi őket. Mindegyik közmunkás meg tudná
csinálni a rá kiosztott feladatot. A munkához való hozzáállásuk más. Nap, mint nap a
veszekedésre, civakodásra nincs energiája. Más települések közmunkaprogramjaihoz
viszonyítva nem állunk rosszabbul. A vezetők személye teljesen mindegy, mert az egyik
kutya, a másik eb. Nem jó ötlet vezetőnek kijelölni egyet. A 60 közmunkásból Mádlity
Mónikának van csak magasabb bére, mint a többieknek, talán még Balázs Zoltánnak, de
abban nem 100%-ig biztos.
Hegedűs Sándor képviselő: Aki bevállalja, hogy több fizetést kap, az dolgoztassa is az
embereket. Az nem állapot, hogy a polgármester megy ki és veszekszik velük. Ez nem a
polgármester dolga. Mondja el a polgármester, hogy mit vár tőlük, csinálják, a vezetőkkel
kommunikáljon csak, ne jöjjön be mindenki a hivatalba.
Tutti Tibor képviselő: Tájékoztatja a testületet, hogy egy képviselőtársuk közbenjárásával
Németországból adomány érkezett a német nemzetiségi önkormányzathoz, ezt 20 család
között osztották ki. Az NNO 25.000,-Ft értékben irodaszerrel támogatta az önkormányzatot.
Füredi Zoltán PÜB tag: A Coop-bolt előtti szemetes alja ki van szakadva. Kérése, hogy
helyezzenek el ott egy kukát.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

K.m.f.

Csomor Tibor
polgármester

I

Gerber Csaba
jkv. hitelesítő

ermann-né d Kovács Anikó
jegy ő
.

esics Janos
jkv. hitelesítő
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KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
‘7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181
MEGHÍVÓ
Kölked Község Képviselő
testülete 2016. január 18-án (hétfőn) 1600 órai kezdettel tartja
nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Onkormányzati hivatal nagyterme.
—

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze vagy nálam a
20/9605933-as, vagy Varga Veronikánál a 20/311-55-04-es telefonszámon!

Zárt ülés napirend jel:
1.) Előterjesztés települési támogatás kérelmekről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
2.) Előterjesztés Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számla feloldásához
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Nyilvános ülés további napirend lej:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
2.) Előterjesztés a kultúrház bérleti díjainak és a bérlet feltételeinek szabályozásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
3.) Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
4.) Beszámoló a házi gondozási tevékenységről
Előadó: intézmény
5.) Előterjesztés a fdldhaszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
6.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal kölkedi kirendeltsége munkájáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
7.) Előterjesztés a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefl]ggő intézkedésekről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
8.) Előterjesztés a szociális rendelet módosításáról
Előadó: Zimmermami né dr. Kovács Anikó jegyző

9.) Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról
Előadó: Zimmermanri-né dr. Kovács Anikó jegyző
10.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsga atáro
Előadó: Varga Veronika kirendeltség-vezető
11.) Egyebek
12.) Képviselői interpellációk

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Ülése 2016. január
18-án 15.00 órakor kezdődik.

A tárgyalandó napirendek a következők:

1.) Előterjesztés a kultúrház bérleti díjainak és a bérlet feltételeinek szabályozásáról
Előadó: Hegedűs Sándor PÚB elnök
2.) Tájékoztató a pályázati tervezések-, illetve beruházások állásáról
Előadó: Hegedűs Sándor PÜB elnök
3.) Előterjesztés a fZ5ldhaszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról
Előadó: Hegedűs Sándor PtJB elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kölked, 2016. január 11.

.
Csomor Tibor
polgármester

Előterjesztés
Készült Kölkeci Község Önkormányzata 2016. január 18-i ülésére.
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. december 14-i képviselő-testületi ülésen hozott döntéseket a települési
támogatások tekintetében végrehajtottuk, a támogatások kifizetése, kiutalása, ill. az
elutasításról szóló döntés postázása megtörtént az alábbiak szerint:
230/2015. (XII. 14.) számú határozat: polgármesteri beszámoló elfogadása
231/2015. (XII. 14.) számú határozat: háromnegyedéves beszámoló elfogadása, az elfogadott
beszámoló módosított tábláinak eljuttatása folyamatban van, ill. a január 18-i ülésig megtörténik
232/2015. (XII. 14.) számú határozat: a 2016. évi ülésterv véglegesítése
megtörtént

—

a javasolt módosításokkal

—

233/2015. (Xli. 14.) számú határozat: a 2016. évi belső ellenőrzési tervet eljuttattuk az MTKT belső
ellen őre részére
234/2015. (XII. 14.) számú határozat: a 2015. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról és az
intézkedési tervről szóló határozatot eljuttattuk a belső ellenőr részére. Az intézkedési tervet a
kollégákkal egyezteti a jegyző a pénzügyi vezető közreműködésével.
235/2015. (Xli.14.) sz. határozata Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról: a határozatot eljuttattuk az MTKT részére, a polgármester aláírta
a módosított Társulási Megállapodást
236/2015. (Xll.14.) sz. határozat: a polgármester részére visszamenőleg 2014. októberétől
megállapított cafetéria-juttatásról intézkedtünk, a cafetéria-igénylés bonyolítása, majd ezt követően
kifizetése folyamatban van
237/2015. (XII.14.) sz. határozat: a Barázda Kft-vel kötött haszonbérleti szerződések
meghosszabbítása megtörtént, ill. az Új földbérletek esetében a képviselő-testület által
meghatározott haszonbérleti díjakon Új szerződéseket ktöttünk
238/2015. (XII.14.) sz. határozat: a közfoglalkoztatottak részére a munkabér-előlegek kifizetése
megtörtént december hónapban
239/2015. (XII. 14.) sz. határozat: Balog József Kölked, Erdőfű 0341/21 hrsz. alatti lakossal a fenti
szükséglakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést meghosszabbítottuk 2016. szeptember 1-ig.
240/2015. (XII. 14.) sz. határozat Mihálovics Mónika lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a
lakhatási támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (villanyáram-díjra 5.000.- Ft/hó)
241/2015. (XII. 14.) sz. határozat Tokai Attila lakhatási támogatásáról: : kérelmező részére a
lakhatási tamogatas megallapitasa, ill. utalasa megtortent (villanyaram-dijra 3.000.- Ft/ho)

242/2015. (XII. 14.) sz. határozat Orsós Pál lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a lakhatási
támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (villanyáram-díjra 2.000.- Ft/hó)
243/2015. (XII. 14.) sz. határozat Mihálovics Péterné lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a
lakhatási támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (villanyáram-díjra 2.000.- Ft/hó)
244/2015. (XII. 14.) sz. határozat Vakarcs Lászlóné lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a
lakhatási támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (villanyáram-díjra 3.000.- Ft/hó)
245/2015. (XII. 14.) sz. határozat Petrovics Julianna
határozattal tájékoztattuk kérel mének elutasításáról

lakhatási támogatásáról: kérelmezőt

246/2015. (XII. 14.) sz. határozat Kovácska Dezső lakhatási támogatásáról: kérelmezőt határozattal
tájékoztattuk kérelmének elutasításáról
247/2015. (XII. 14.) sz. határozat Balog József
tájékoztattuk kérelmének elutasításáról

lakhatási támogatásáról: kérelmezőt határozattal

A ROB döntéseinek megfelelően a jogosult igénylők részére az alábbi szociális tűzifa
mennyiségek kerültek megállapításra: ingatlanonként (lakcímenként) 3 fő=1 m3 tűzifa, 4
fő=1 ‚5 m3 tűzifa, 5 vagy több fő esetén=2 m3 tűzifa támogatás. Ezen felül 1-1 m3
támogatást ítéltünk meg azok számára is, akik beadták, de túlhaladták az egy főre jutó
jövedelemhatárt. A tűzifa minősége: fekete dió
A döntésünkkel kapcsolatos jelen tényállás: végrehajtása folyamatban, a fa beszállítása
Január 08-án kezdődött meg, szétosztása a teljes mennyiség beérkezése után, remélhetőleg
január 13-tál.
A határozatok elkészítése minden igénylő részére folyamatban van.

-

A képviselők és bizottsági tagok részére a laptopok beszerzése megtörtént.

Képviselői interpelláció nem volt.
Csomor Tibor s. k.
polgármester

Előterjesztés
a Kultúrház bérleti dijainak felülvizsgálatáról

Kölked Község Onkormányzatának
Képviselő-testülete részére
2016. január 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testii et!

2015. január 19-én határoztunk a Kultúrház bérleti díjairól, az alábbiak szerint:

8/2015. (1.19.) számú határozat
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúrház bérleti díját lakodalom
esetén, ha legalább az egyik házasulandó fél kölkedi állandó lakos, 0,- Ft-baii állapítja meg
azzal, hogy kaució és rezsiköltség ez esetben is terheli a bérlőt.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
9/2015. (1.19.) számú határozat
Kölked Község Onkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló 7717 Kölked, Kossuth
L. u. 4. szám alatti Kultúrház helyiségeinek alkalomszerű igénybevételének bérleti díj ait 2015.
február 01 -től az alábbiak szerint határozza meg:
a) Kereskedelmi, árusítási célra
aa) nagyterern
5.000,- Ft alkalorni4 óra
ab) kisterem
3.000,- Ft alkalom!4 óra
mindkét terem esetében minden további megkezdett óra 1.000,- Ft óra.
Elektromos szolgáltatáson kívül más nem jár hozzá. Fűtés költsége külön számlázásra kerül.
b) Egyéb rendezvényre, amennyiben a rendezvény időtartama nem haladja meg a 12 órát
ba) nagyterem
20.000,- Ft + teljes rezsiköltség
bb) kisterem
10.000,- Ft + teljes rezsiköltség
bc) együtt
25.000,- Ft + teljes rezsiköltség
c) Egyéb rendezvény, amely meghaladja a 12 órát
ca) nagyterem
40.000,- Ft + teljes rezsiköltség
cb) kisterem
20.000,- Ft ± teljes rezsiköltség
cc) együtt
50.000,- Ft + teljes rezsiköltség
d) A kaució mértéke a rendezvény időtartamától rnggetlenül
da) nagyteremnél
40.000,- Ft
db) kisteremríél
20.000,- Ft
dc) együtt
50.000,- Ft
e) A bérelt helyiségek nem megfelelő minőségű takarítása esetén a kaució összegéből
levonásra kerül a bérbeadó által elvégeztetett takarítás összege, melyek az alábbiak:
ea) kisterem és külső környezet a vizesblokkal
5.000,- Ft
eb) nagyterem és külső környezete a vizesbiokkal
10.000,- Ft
ec) kis- és nagyterem, külső környezet a vizesbiokkal
15.000,- Ft

f) Kölked társadalmi szervezetei, egyesülései, nemzetiségi önkormányzatai, intézményei évi
egy alkalommal, rezsiköltséggel együtt, ingyenesen használhatják a helyiségeket, viszont
kauciót ezekben az esetekben is fizetni kell.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
10/2015. (1.19.) számú határozat
Kölked Község Onkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló 7717 Kölked, Kossuth
L. u. 4. szám alatti Kultúrház helyiségeinek a Botond Horgászegyesület által nem
alkalomszerűen történő igénybevételét díjmentesen biztosítja.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

A bérleti díjakat érdemes évente felülvizsgálni, abban kérem a véleményeteket,
javaslataitokat, hogy változtassunk-e a jelenlegi díj akon, használatba vételi feltételeken?
Visszajelzés nem érkezett azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi bérleti feltételeken
változtassunk.
Véleményem szerint nem indokolt módosítani. Házon belüli módosításra javaslat nincs,
amennyiben a Tisztelt Képviselő-testületnek van módosító indítványa, azt az ülésünkön
megteheti, szavazásra javaso lhatja.

Kölked, 2016. január 7.

Csomor Tibor
polgármester

Tájékoztató pályázati tervezések-. illetve beruházások állásáról

1. VIS MAIOR pályázat 2015.:
A tervező elkészítette a kiviteli terveket, amely alapján elkezdhetjük a

-

felkészülést a kivitelezési munkákra
Ajánlatkérések, szerződéskötés, kivitelezés megkezdése
április közepe után

-

-

szerintem

A továbbiakban a megjelent pályázati felhivásokról tájékoztatlak benneteket,
remélhetőleg jól értelmeztem a kiírásokat és így jól is adom tovább, hogy mire
pályázhatunk. Mellékelten csatoljuk a pályázati kiírást, hogy gondolkozhasson
mindenki azon, hogy szerinte mire kellene pályázatokat benyújtanunk.
Amint látjátok, megyei szinteken nem nagy összegekről van szó, hamar ki fog
merülni. A pályázható összegek felső határa engem arra enged következtetni,
hogy egy-két „komolyabb” pályázat el fogja nyelni a forrást. (Remélem,
kellemesen csalódunk és nem így lesz.)
2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP-4.2. 1-15
-

-

-

-

konyhai sütő-főző stb. gépek, berendezési tárgyak beszerzésére az
elavultak helyett, az energiahatékonyság jegyében
konyha-étkező külső nyílászárók cseréje az energiahatékonyság jegyében,
kiegészítő munkálataival együtt (festés-mázolás)
étkező berendezési tárgyak, 80-100 db szék beszerzése
az akadálymentesítés elvárás

Beadási határidő: 2016 február 08.- július 01. (amit még nem tudok, hogy
addig adható-e be, amíg a keret elfogy, vagy független, a többi pályázatnál
hasonlóan)
Baranya keretösszege: 2’71 millió forint
Támogatás összege: min. 3 millió, max. 150 millió
Támogatási intenzitás: max. 10000

3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4. 1.1-15
reményeim szerint ebben beadhatjuk azt a pályázatunkat, amelyet már két
ízben elutasítottak. E2észsé2ház
védőnői szo1~á1at fejlesztése,
akadálymentesítés. ener2iahatékonysá2. stb.
ehhez alapvetően megvan minden anyagunk, csak ismét össze kell
állítanunk. A pályázati összeget valószínűleg emelnünk kell, mivel egy
tavalyi központi elvárás szerint (valamely pályázat esetében írták) a
beruházások költségvetésének készítése során minimum 2500,- forint/óra
+ 27% AFA munkadíjjal kell kalkulálni a munkatételeknél.

-

—

-

Beadási határidő: 2016 február 15.- 2016 május 04.
Baranya keretösszege: 256 millió forint
Támogatás összege: min. 10 millió, max. 200 millió
Támogatási intenzitás: max. 100%
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-1.4.1-15
-

értelmezésem szerint ebben az óvodával tudnánk pályázni,
energiahatékonyság, bútorok, udvari játékok, babakocsi tároló, gépészeti
felújítások, stb. vonalon. Nem kellene szétapróznunk és mindenben
próbálkozni, hanem a legfontosabbra pályázni, ami ne a játékokra legyen
kihegyezve!

Beadási határidő: 2016 március 21. —2016 május 23.
Baranya keretösszege: 729 millió forint
Támogatás összege: min. 1 millió, max. 400 millió
Támogatási intenzitás: max. 100%
5. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-2.1.3-15
-

ebben pályázhatnánk a belvíz elvezetésre. A terv engedélyezésre be van
nyújtva, így, elvileg ezzel is pályázhatunk.

Mivel a megyei keret igen „sovi”, így nem tudom, hogy lenne-e értelme
csak egy résszel pályáznunk, vagy adjuk be, azt lesz ami lesz. En ezt
támogatnám. A tervezői költségvetés alapj án egyébként a beruházás cca.
115 millió (bruttó).

-

Beadási határidő: 2016 április 16. —július 29.
Baranya keretösszege: 250 millió forint
Támogatás összege: min. 10 millió, max. 250 millió
Támogatási intenzitás: max. 100%
Ezekhez, egyebek:
-

-

-

Elvileg lesz a megyénél pályázat író csapat, akik, elvileg, minden
Onkormányzat, minden pályázatát meg fogják írni, INGYEN. Azt is
mondták, hogy ezekre a TOP-os pályázatokra ne fogadjunk drága
pályázatírókat. Na, ebben, én, nem biztos, hogy hiszek és bízok. De azért
majd érdeklődöm és minden, ezzel kapcsolatos tényről tájékoztatlak
benneteket.
Lehet, hogy rosszul gondolkozom és teljesen mindegy, de én azt
javasolnám, hogy minden pályázatunkban a legfontosabbra induljunk,
nem gond, ha nem átfogóan oldjuk meg a problémáinkat. Amúgy is,
bármilyen jó és szükségszerű pályázattal is kicsi esélyt adok a sikerhez.
Leginkább a nagy számok törvényében bízom.
Fentiek miatt nem tudom azt sem, van-e értelme önrészt vállalni. Ha igen,
akkor a belvíznél 10%, a többinél 20% önrészt nem sajnálnék.

Gondolkozzunk és várom a javaslataitokat!
Kölked, 2016 január 11.

Csomor Tibor sk.
polgármester

Varga Veronika
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Kun Csabáné Csilla <csabane.kun@citromail,hu>
2016. január 11. 9:11
Önkormányzat
Beszámoló

BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL
A Házi segítségnyújtás, ahogy azt a megnevezése is tükrözi, azon önmagukat teljes kőrűen ellátni képtelen emberek
segítését és támogatását biztosítja.
2016. január 1 .-től az előző évekhez képest változásokat vezettek be.
Korábban az egy gondozóra jutott ellátottak száma 8+1 fő lehetett, amit igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten tartani.
A változtatások egyike,hogy most ez a szám 5+1 fő létszámra csökkent
Községünkben jelenleg 7 fő ellátott van.
Név szerint a következők:
Balog Jánosné (Szekeres Erzsébet)
Bánóczki Jánosné
Gamos Gyözőné
Gamos ‚Jenőné
Győrfi Dénesné
Palásti Imréné
Palásti Lajosné
A változások első követeirnényeként minden korábbi ellátottat újra pontozásos felmérésnek vetettük alá mind a
gondozónő, mind pedig a Háziorvos részéről. Az összesitett pontszámok alapján pedig kategorizálásra kerültek.
A két Új kategória a Személyi gondozás és a Szociális segítés.
A személyi gondozás kateg6riájába azok az ellátottak tartoznak bele, akik egészségük állapotánál fogva bármilyen
ápolási tevékenységet igényelnek.
Ide tartozik Pl.
Tisztálkodás, higiénia betartásának segítése
A gyógyszerek felíratása, beszerzése és kiadagolása.
Sebellátás.
Inkontinencia kezelés.
Vérnyomás rendszeres ellenőrzése,
Vércukorszint-mérés.
Mozgásszervi betegségek javítása
Helyváltoztatás segítése lakáson kívül vagy belül
Segítségnyújtás az ételek elfogyasztásában...
hogy csak néhányat soroljak fel a lehetőségek közül.
-

-

-

-

-

-

-

Szociális segítés kategóriájába sorolhatók azok a feladatok, amelyek nem az egészségükkel kapcsolatos teendőkre
irányulnak, hanem az életvitelük segítésében.
Ilyen p1:
Háztartási munkák elvégzésében történő segítségnyújtás
Mosás-teregetés-vasalás
Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségei ben (porszlvózás,felmosás, portalanítás, ablaktisztitás, stb..)
Mosogatás,
Segítségnyújtás az ételek elkészitésében
Bevásárlás
Meghatalmazás alapján különböző pénzügyek intézése, befizetések a Postán vagy a Takarék Bankban
Fűtési időszakban a tüzelő behordása a kályhához
Hóeltakarítás-síkosságmentesítés.
A jelenlegi 7 tö ellátott közül a pontozásos rendszer alapján 6 fő mindkét kategóriába besorolható ellátásra jogosult,
tehát a személyi gondozás és a szociális segítés is.
Egy fő pedig csak a szociális segitést veszi igénybe.
A megállapított pontszámok alapján került kiszám’tásra az adott ellátott gondozási szükségleti ideje, ami az ellátott
(vagy annak családja) kérésére módosítható.(csökkenthetö). Az ellátott igényeit figyelembe véve a látogatások időbeli
beosztása előzetes megbeszélés alapján történik. (Tehát ha az ellátott azt kéri,hogy 9 óránál előbb ne menjek hozzá,
akkor természetesen nem fogok az ajtaján kopogni 8 órakor)
1.

A gondozói tevékenységem tapasztalatai alapján sajnos arról lehet beszámolni, hogy a legtöbb esetben az idős
emberek egészségi állapotában a hirtelen változások- állapotromlások bekövetkezése nem ritka.
Az elmúlt év során 4 ellátottunk halt meg, ebből kettő nagyon gyors lefolyású volt.
A jelenlegi gondozottak több, mint 50 %-a cukorbeteg.
3 főnek súlyos- nagyfokú látásvesztése van, ami jelen esetben annyit tesz ki, hogy az egyik szemére teljesen vak, a
másikon pedig 65-75-85%-os látásvesztés állt mér be.
2 fő csípőprotézissel él
Van I fő súlyosan mozgáskorlátozott, kerekes-székes ellátottunk, aki stroke-os, inkontinens.
I fő daganatos megbetegedéssel él, aki túl van a kezeléseken, jelenleg tünetmentes, de nem minősül gyógyultnak.
I fő pedig igen súlyos-előrehaladott asztmás megbetegedésű, ski oxigénpalack használatával segíti a légzését.
Sok esetben nem feltétlenül a mindennapos munkavégzés a leglényegesebb szempont az ellátottak részéről, hanem
a magány enyhítése. Az egész napos egyedüllét és az ezáltal kialakuló szorongás vagy pánik csökkentése is fontos
az idősek számára. A családok rohanó életviteléböl igen gyakran kiszorul az idős szülövel való rendszeres
kapcsolattartás.
A mellözöttség érzését hivatott javítani a gondozó mindennapos látogatása akkor is, amikor nincs komolyabb
elvégzendő feladat.
Munkánk fontosságáról a legpontosabb visszajelzést az ellátollak tudják megadni, de a jelenlegi ellátotti összetétel
alapján én is úgy érzem,hogy ez a szolgáltatás egyre inkább fontos az idős-egyedül élő-vagy beteg emberek
számára.
Kelt: Kölked, 2016. 01. II.
Kun Csabáné
Házi segítségnyújtó

Citromail.hu levelezőrendszerből küldve
Lépj be vagy regisztráij

Bérbeadott külterületi földterületeink adatai, 2016. évi várható bevételek
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A táblázat a jelenleg érvényben lévő szerződéseinket tartalmazza, a Barázda KIt. -ye! kötött
legutóbbi szerződésekkel együtt.
A fóldkönyvi nyilvántartás szerint, a fenti táblázatban feltüntetett 0483 22 brsz-ú terület a
szerződésben szereplőtől eltérő nagyságú. E pontatlanság miatt a jelenlegi szerződés átírását
nem javasolom, mert az 2017-ben lejár. A 0483/3 brsz-ú területre nincs szerződésünk, az a
0483/22 területtel határos, szinte egy. A 0483/22 hrsz-ú terület következő szerződés kötésével
együttesen javasolnám majd kezelni, valamikor 2017-ben.
Kölked, 2016 január 11.

Csomor Tibor sk.
polgármester

-

Eg éb, szerződéssel használt földterületeink
hrsz
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Egyéb, szerződés és bérleti díj nélkül használt földterülete[nk
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Szerződés és bérleti díj
me2állapítások, javaslatok:
-
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-
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-

-

-

-

nélkül

használt

fbldterületeinkre vonatkozó

tények,

Függetlenül attól, hogy a feltüntetett területekre nem lehet föld alapú támogatást
igényelni és különböző minőségűek az egyes fdldterületek, én, 3,- Ft m2 főldbérleti
díjat javasolnék megállapítani (egységesen)
Ezt az is indokolja, hogy van olyan „bérbe” adott területünk, ahol jelenleg 2,- Ft/m2
bérleti díjat fizetnek, így mindaddig, amíg vannak „fizetősök”, nem tehetjük meg azt,
hogy kivételezünk. Vagy kérünk az összes használt föld után bérleti díjat, vagy
megszüntetjük azok esetében is, akik most fizetnek. (ez csak a nem szántó művelési
ágú, de alapvetően akként használt területekre értendő, Út, töltés, anyagnyerőhely,
beépítetlen terület)
Ezen területek művelési ága nem teszi kötelező érvényűvé a klasszikus értelemben
vett 125 idhaszonbérleti szerződés megkötését.
Egyik használó esetében
a Hunyadi utca miatt
kompenzálás lehetőségének
vizsgálata szükséges.
Barázda Kit. nem zárkózik cl attól, hogy fizessen a többletként használt területek után,
megfelelő egyeztetéseket követően.
Egyes felszántott utak, egyéb területek nem 100%-ban használtak, de egészen biztosan
állítható, hogy így is legalább 5 ha olyan terület van, ami után nem fizet senki-semmit.
A számításba vehető, esetlegesen beszedhető bérleti díj nem hatalmas, de sok év
viszonylatában már nem elhanyagolható, nem beszélve a fentebb már leírt elveket:
Vagy kérünk mindenkitől bérleti díjat, vagy ingyenesen átadjuk őket a karbantartás
fejében.
Azt már tudjuk, mely területeket, ki használ. A használatok megközelítően valós
tényét a légifelvételek és térképek összevetésével szeretném egyeztetni. Ez az
összevetés folyamatban van. A leg hitelesebb a kitűzés lenne, de annak komoly anyagi
vonzata is jelentkezne. Igy a kevésbé pontos, érintett felek közös megegyezéses
tárgyalását javasolnám.
Fenti folyamatokra abban az esetben kerül sor, amennyiben a Képviselő-testület
bérleti díj kivetését dönti cl.
Egy érdekességjött elő az utak „vizsgálata” során: kigyújtötteni a hitelesföldkönyvi
nyilvántartásból, hogy az egyes, vizsgált utakhoz, mekkora a terület nagyság. Azután
később- valami miatt ismét ellenőriztem ugyan arra a helyrajzi száj,, ú területre
lilás terület nagyságokat adott ki a fóldkönyv. Tíz vizsgált Út esetébei, ötnél volt
eltérés. Az érthetőség miatt egyszerűen: vau egy 2013. évi és egy 2014. évi,
Jöldhivataltól kapott (állítólag hiteles) Jöldkönyvünk, amiben benne van az
önkormányzat vagyona. Először a 2014. évit néztem, utána a 2013. évit. Elvileg
azonosnak kellene lennie, de a 2014. évi fdldkönyv adatai alapjáuz az öt, eltérést
in utató Út együttesen 1334 négyzetin éterrel lett kevesebb a 2013. évihez viszonyítva.
Nem nagy dologról vau szó, de hát, mégis! Az ülésünkig remélhetőleg kapok választ
a Földhivataltól az eltérés okára..
-

-

—

Kölked, 2016 január 11.

Csomor Tibor sk.
polgármester

1
Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Beszámoló
Nagynyárádi Közös Onkormányzati Hivata
Kölkedi Kirendeltségén
2015. évben
végzett munkáról
Kölked Község Képviselő-testülete 56/2013. (III. 27.) számú határozatával fogadta el a
Nagynyárádi Közös Onkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: Szabályzat), mely 2013. április 1-től érvényes.
A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltségén (a továbbiakban:
Kirendeltség) 2015. évben az ügyiratforgalmunk összesen 2206 db, ebből 1288 db főszánt,
918 db alszáin.
Az Kirendeltségen indult eljárásokról, azok során tett intézkedésekről, valamint érdemi
döntésekről az alábbiakban munkaköri bontásban adok tájékoztatást.

Schauer Aitta!, gazdálkoddsifőmunkatárs
Kolléga feladata Kölked Község Önkormányzata és nemzetiségi önkormányzata
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Sárok Onkonn. pénzügyeinek
könyvelése.
A Magyar Allamkincstár felé történő jelentési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz,
végzi a KGR rendszerben a folyamatos adatszolgáltatást. Előkészíti a költségvetési
koncepciót, a költségvetést mind az önkormányzat, mind a nemzetiségi önkormányzatok
részére
zárszárnadást, a negyedéves, féléves, hároniriegyedéves gazdálkodásról szóló
beszámo lókat.
-

-‚

Szőke Zoltánné, igazgatásifőrnunkatárs
Kolléganő feladata a hagyatéki ügyek, önkormányzati támogatási ügyek (segélyezés) ellátása,
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, és az anyakönyvi eljárások, lakcímügyek
ellátása. Az ügyfélfogadásban aktívan részt vesz. A gazdálkodási főmunkatárs részére minden
hónapban előkészíti az utalási listákat.

Tuttiité Merkier Gabriella, adóügyifőelőadó
Feladatainak legnagyobb részét a helyi adóügyek teszik ki: gépjárműadó, helyi iparűzési adó
és kommunális adó, ezek behajtásával, a gépjárművek forgalomból történő kivonásával,
valamint a murikaügyekkel kapcsolatos iratok. A pénztárat kezeli, az iktatást, valamint a
számlázást végzi. Vezeti a vevői és szállítói számlák nyilvántartását. Készíti a közmunkához
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kötődő pályázatokat, a havi elszámolásokat, valamint végzi a közmunkások alkalmazásával,
illetve munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos ügyeket.
Varga Veronika, kirendeltség-vezetó igazgatási ügyintézó’
Legfontosabb feladata a kirendeltség vezetése, a kirendeltség munkájának koordinálása,
Kő iked Onkormányzat Képviselő-testületének és a nemzetiségi önkormányzatok
működésével kapcsolatos feladatok végzése: előterjesztések, testületi anyagok előkészítése,
ill, a döntések végrehajtásának irányítása, jegyzőkönyvek elkészítése, felterjesztése a
kormányhivatal felé.

Jegyzőként heti három alkalommal személyesen is felkeresem a kölkedi kirendeltséget, ill.
ezen kívül, amikor a feladatok úgy kívánják.
A napi kapcsolattartás a dolgozókkal leginkább e-mailen és telefonon történik.
A kirendeltség-vezetőt kiadmányozási joggal ruháztam fel, ez is biztosítja a zökkenőmentes
ügyintézést.
2015-ben sem államigazgatási, sem önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés, illetve
jogorvoslati kérelem nem érkezett.
A hivatali munkát 2015-ben a Magyar Államkincstár ellenőrizte. A közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó mind a hét településünkön ellenőrzés volt, különböző témákban. Kölkeden
az óvodáztatási támogatással kapcsolatos dokumentumokat ellenőrizték, amely azért okozott
számunkra nehézséget, mert az ügyek „gazdája”, Varga Veronika kirendeltség-vezető éppen
táppénzen volt, így nem tudott az ellenőrzésnél személyesen közreműködni.
Mivel a napokban érkezett vissza több, mint két hónapig tartó táppénzéről, ezért még nem
tudtuk vele átbeszélni a feltárt hibákat, de erre mindenképp sort kerítünk.
Mint jegyző, havonta kérek részletes anyagot a kirendeltség-vezetők és ügyintézők
munkájáról, mely tartalmazza ügycsoportonként a számszerű adatokat is, de az
iktatórendszerben is ellenőrzöm az ügyintézést, a határidők betartását.
A pénzügyi főmunkatárssal folyamatosan, napi szinten egyeztetjük az aktuális feladatokat,
kértem, hogy a közös hivatal minden pénzügyi munkatársával tartsa rendszeresen a
kapcsolatot, hiszen a folyamatos információcsere segítséget nyújt abban, hogy ne mulasszunk
el feladatokat, határidős adatszolgáltatásokat.
A hivatal két Új pénzügyi munkatársat vett fel 2016. január 1-től, egyikük ellátja a pénzügyi
vezetői feladatokat is, tehát folyamatosan koordinálja és ellenőrzi mind a hét településünk és a
nemzetiségi önkormányzatok, társulások könyvelését, gazdálkodását is.
Bízom benne, hogy a feladatokat így ésszerűbben meg tudjuk osztani a pénzügyi dolgozók
között is és Schauer Antalt is tehermentesítjük valamennyire azzal, hogy Sárok
Onkormányzat könyvelését átveszi az egyik új pénzügyes kolléga, tehát ő már teljes
munkaidejében a kölkedi pénzügyekkel tud majd foglalkozni.
A képviselő-testület 201 5-ben 20 ülést tartott. A PÜB 8 alkalommal ülésezett. Az
önkormányzat 2015-ben egy közmeghallgatást tartott.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját is
segítjük: koordináljuk az ülések összehívását, az előterjesztéseket és jegyzőkönyveket is a
hivatali dolgozók készítik el, ill. segítséget nyújtanak az elnököknek ebben.

A tavalyi évben a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a kirendeltség-vezető, Varga
Veronika 2015. október 19. óta táppénzen volt 2016. január 7-ig. A helyettesítése jelentős
többletfeladatokat rótt a munkatársakra, a polgármesterre és a jegyzőre. A helyzetből adódóan
több munkatárs nem tudta kivenni a tavalyi szabadságait, amelyet idén év elején kell
kiadnunk számukra. A szabadság pénzbeli megváltását a törvény nem teszi lehetővé, ezért
mindenképp ki kell adnunk a dolgozóknak.
Kölked, 2016. január 8.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző
Határozati javaslat
Kölked Község Képviselő-testülete a Nagynyárádi Közös Onkormányzati Hivatal Kölkedi
Kirendeltsége 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

1/2016.

(

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének
) sz. rendelete az egyes szociális eliátásokról szóló 2 /2015. (II. 27.) sz.
rendeletének módosításáról

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) biztosított felhatalmazás alapján alkotott 2 2015. (II.
27.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szeriiit módosítja.
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A Rendelet 8. ~ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület temetési támogatást állapít meg armak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott feltéve, hogy háztartásában az egy fZ5re eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át, egyedülálló
esetén annak 10000 %-át.
2. ~ Ezen rendelet 2016. február 1-én lép hatályba. (vagy kihirdetése napján?)
A Rendelet egyebekben változatlan marad.
Kölked, 2016. január...

Csomor Tibor
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Kölked, 2016. január...

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Kölked Község Önkormányzat Képviselő testülete
./2016. I
I számú önkormányzati rendelete
az Onkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről
—

..

A lakások és helységek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3.~ /1/-/2/ bekezdése, 4.~ /3/ bekezdése, 13.* /1/-/2/ bekezdése,
19.*, 2O.~ /3/bekezdése, 21.~ /6/bekezdése, 23.* /3/bekezdése, 27.~ /2/bekezdése, 33.* /3/
bekezdése, 34.*, 42.~, 54.* /11-12/ bekezdése, 62/B.~ /2/bekezdése, 84.~ /2/ bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. ~ E rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati tulajdonban álló lakásra, valamint a
velük kapcsolatos helységekre és területekre.
Értelmező rendelkezés
2.~ E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Ptk. és az 1993. évi LXXVIII. tv.-ben
foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadók.
A rendelet célja
3.~ E rendelet célja
a./ szociális lakásokkal kapcsolatos kérdések szabályozása
b./ intézmények és vállalkozások szakemberellátásának segítése
c./ első lakáshoz jutók támogatása
4.~ E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok vonatkozásában a kezelői- és a bérbeadói
feladatokat a Képviselő testület látja el.
—

A lakások hasznosításának módja
5.~ 1 A lakások bérbeadási jellege:
a. szociális bérlakás
b./ költségelvű bérlakás (szakemberlakás, szociális bérlakásra nem jogosult bérlő lakása)
/2/ Önkormányzati bérlakásra csak határozott idejű bérleti szerződés köthető, melynek
időtartama legfeljebb három év.
/3/ A költségelvű bérlakások esetében legalább olyan lakbért kell megállapítani, mely fedezi a
bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségét.
A lakásjuttatás formái
6.~ /1/ Szociális alapon történő lakásjuttatásra azok a nagykorú állampolgárok jogosultak:
akik a község területén állandó lakcímmel rendelkeznek, vagy vállalják az állandó lakcím
létesítését,
akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a saját jogú
öregségi nyugdíj 1500 o-át., egyedülálló esetében a 2000 oát
-

-

/2/ Nem jogosult szociális bérlakásra, akinek a tulajdonában és vele együtt költöző családtagja
tulajdonában olyan ingó- vagy ingatlan vagyona van, melynek értéke meghaladja az öregségi
nyugdíj százszorosát.
A jogos lakásigény mértéke
7. ~ /1 / Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, melynek
nagysága a bérlő jogos lakásigénye mértékének felső határát nem haladja meg.
/2/ A jogos lakásigény mértéke egy lő esetén egy szoba, két fő esetén 1-1,5 szoba, három fó
esetén 1,5-2 szoba, négy fő esetén 2-2,5 szoba, minden további két fó után fél lakószobával
növelhető a mérték.
A szociális rászorultság elbírálása
8. * /1 / A szociális helyzet alapján történő bérbevétel iránti kérelmet az önkormányzati
hivatalhoz kell benyújtani.
A bérbevételi ajánlathoz csatolni kell:
a./ a család kereső tagjainak jövedelemigazolását
b./ vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot
/2/ Az önkormányzati hivatal a benyújtott ajánlatokat megvizsgálja, szükség esetén
környezettanulmányt készít. Bérlőkijelölésről a soron következő ülésen a Képviselő testület
dönt.
A bérlőtársi szerződés feltételei
9.~ /1/A lakásba történő beköltözés előtt a lakásbérleti szerződés megkötésekor az
egyenes ágbeli rokonok kérelmére bérlőtársi jogviszony létesíthető.
/2/ A lakásbérleti szerződés megkötése és a lakásba történő beköltözés után bérlőtársi
jogviszonyt csak a később beköltöző házastárssal lehet létesíteni.
/3/ A bérlő az önkormányzati lakásba a törvényben meghatározott hozzátartozókon kívül
túlmenően a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult befogadni az élettársát.
/4/ A befogadás feltétele az említett hozzátartozók esetében az önálló lakás hiánya.
—

—

—

Szakember elhelyezés
10. ~ Az intézmények, vállalkozások szakember ellátása érdekében lakás biztosítható annak a
szakembernek:
a./ akinek alkalmazása valamely intézmény vagy vállalkozás feladata ellátásához szükséges,
valamint
b./ aki vállalja, hogy állandó lakosként bejelentkezik Kölkedre.
11 /1/ A szakember elhelyezés céljára lakásbérlet három évre köthető, mely egy alkalommal
indokolt esetben újabb három évvel meghosszabbítható. Ezt követően a bérlő saját maga
köteles elhelyezéséről gondoskodni. Megszűnik a lakásbérlet akkor is, ha a bérlő
közszolgálati, közalkalmazotti, vagy munkaviszonya megszűnik.
/2/ Szakember elhelyezés céljából lakást bérbe adni a Képviselő testület határozata alapján
lehet.
A bérleti jogviszony tartalma
A lakás átadása
I 2.~ /1/ A bérbeadó a lakást a bérlő részére leltár szerint tisztán és beköltözhető állapotban
adja át.
2 A lakás átadásakor leltárt kell felvenni, melyben fel kell tüntetni a lakás és
lakásberendezések tényleges állapotát, illetve azok hiányát. A bérlő az átvételt a leltár
aláírásával köteles elismerni.
3 A berlő köteles a lakást rendeltetésszerűen használni, és abban életvitelszerűen lakni.
.~

—

A lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, albérletbe adás

13. ~ 1 A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi. A bérlő köteles a lakásba
történő bejutást biztosítani, és tűrni az ellenőrzést.
2 Onkormányzati lakás albérletbe adásához a bérbeadó akkor járulhat hozzá, ha a lakásban
lakó személyek mindegyikére legalább Sm2 lakószoba terület jut. A bérbeadó a hozzájárulást
az albérlő közösségellenes, ismétlődő magatartása alapján köteles visszavonni.
A lakás átalakítása, korszerűsítése
14.~ A bérbeadó hozzájárulhat, hogy a bérlő a lakást átalakítsa, korszerűsítse, ha a bérlő a
munkák elvégzésének költségét vállalja. A bérbeadó és bérlő megállapodhatnak abban, hogy
az elvégzett munka értéke a lakbérbe beszámításba kerül.
A lakbér mértéke
A lakbér mértéke:
15. ~ (1) Szociális bérlakás esetén:
a.) félkomfortos bérlakás
125,16,- Ft/m2/hó
b.) félkomfortos bérlakás villamos hőtárolós kályhás-, vagy gázfűtés nélkül, 171,02,- Ft/m2/hó
külső szigeteléssel
c.) komfort nélküli
83,44,- Ft/m2/hó
d.) siükséglakás
57,37,- Ft/m~fhó
(2) Költség alapú, illetve szakember lakásra:
a.) félkomfortos bérlakás gázfütéssel
212,74,- Ft rn2/hó
b.) félkomfortos bérlakás villamos hőtárolós kályhás-, vagy gázfűtés nélkül, 171,02,- Ft m2/hó
külső szigeteléssel
/3/ A bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségei a lakásbérleti megállapodással kell
rendezni, mely megállapodás megkötésével az önkormányzat a polgármestert hatalmazza fel.
A bérleti jogviszony megszűnése, és a lakás visszaadása
16.~ /1/A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérleti jogviszony megszűnik, és a
bérlő külön felszólítása, elhelyezési- és térítési igény nélkül a lakást köteles visszaadni a
bérbeadónak. A bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetében nem történt változás, Képviselő
testületi döntés alapján újabb három évre bérleti szerződés köthető.
/2/ A bérbeadónak a lakás visszaadásakor meg kell állapítania a lakás- és a lakásberendezések
tényleges állapotát, esetleges hibákat, hiányosságokat, és a megállapításokat írásba kell
foglalni.
3 Nyilatkoztatni kell a bérlőt az őt terhelő hibák és hiányosságok megszűntetésének, illetve
az ellenérték megtérítésének módjáról és határidejéről. A bérlő a lakás bérét és költségeit
mindaddig köteles megfizetni, amíg azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban a bérbeadónak jegyzőkönyvileg át nem adja.
—

I 7.* Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg, a bérbeadó az örököst, hogy
a lakásban maradt tárgyakat az örökhagyó halálát kö” ető harminc napon belül, indokolt
esetben hatvan napon belül szállíttassa el.

1 8.~ Ha a bérlő a saját költségén létesített lakásberendezéseket a lakás visszaadásakor
leszereli, a bérbeadónak kötelezni kell a bérlőt az eredeti állapot helyreállítására, vagy annak
költségének megtérítésére.
19.~ 1 Amennyiben a bérlő a lakásból állandó jelleggel kijelentkezett és azt kiürítette, a
lakásbérleti szerződés megszűnik.
/2/ Amennyiben a bérlő a lakásból jogszerűen egy hónapot meghaladó időtartamra eltávozik,
távozását és tartózkodásának várható időtartamát köteles a bérbeadónak bejelenteni, és
távolléte idején a lakással járó kiadások viseléséről gondoskodni.
/3/ Amennyiben a bérlő a lakást a visszatérés szándéka nélkül végleg elhagyja, távozását nem
jelenti be, vagy a lakás fenntartásával járó terhek viseléséről nem gondoskodik, a bérbeadó a
lakásbérleti szerződést felmondja.
Csere
2O.~ /1/ A bérlő a bérbeadónál kezdeményezheti a lakásbérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Ebhez kapcsolódóan kérheti, hogy a bérbeadó
biztosítson számára bérleti lehetőséget egy másik önkormányzati lakásra, vagy a lakásbérleti
jogviszony megszűnése ellenére biztosítson részére pénzbeli térítést.
/2/ A pénzbeli térítés mértéke egy évi lakbérnek megfelelő összeg.
/3/ A /2/ bekezdésben foglalt mértéket meghaladó pénzbeli térítés a Képviselő testület
határozata alapján fizethető ki.
—

A lakásbérleti jog folytatása a bérlő halála esetén
21 /1/A lakásbérleti jog folytatására jogosultnak a bérlő halálától számított harminc napon
belül, de legfeljebb hatvan napon belül kell kérnie a jogosultság elismerését.
2/ Ha a lakásbérleti jog folytatására van jogosult személy, de az elismerést nem kérte, az
önkorrnányzatai hivatal köteles őt felhívni arra, hogy nyolc napon belül nyilatkozzék arra
vonatkozóan, hogy kíván-e e jogával élni.
3 A lakásbérleti jogot a jogosult személy változatlan feltételekkel folytatja, ha jogosultságát
a bérbeadó elismerte.
.~

Szociális intézményből elbocsátott személy elhelyezése
22. ~ Ha a szociális intézményből elbocsátott személy korábban térítés ellenében lemondott a
bérleti jogviszonyáról, az intézményből történő elbocsátása esetén a pénzbeni visszafizetése
ellenében a jogos lakásigényének megfelelő nagyságú, legalább komfortos bérlakás
biztosítható részére.
Első lakáshoz jutók lakásépítésének és lakásvásárlásának támogatása
23.~ /1/ Az önkormányzat saját forrásaiból vissza nem térítendő támogatást nyújt Új lakás
építéséhez, új vagy használt lakás vásárlásához.
2 Támogatást igényelhetnek 35 éves korig házaspárok, tartós élettársi kapcsolatban élők,
gyermeket egyedül nevelő szülők, ha lakáshelyzetüket új lakás építésével, új vagy használt
lakás vásárlásával kívánják megoldani. Vissza nem térítendő támogatásban csak az első
lakáshoz jutók részesülhetnek.
3 A támogatás feltételei:
a. a községben lakótelekkel és érvényes építési engedéllyel i endelkeznek,
b. lakásvásárlás esetén bemutatják az adásvételi szerződést,

c./ a családban az egy fZ5re jutó havi nettó jövedelem az 500.000,-Ft-ot nem haladja meg.
d./ vállalják a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége mellett hogy az
önkormányzat öt évre szóló elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.
/4/ a vissza nem térítendő támogatás 5 0.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedhet.
5 a támogatást az önkormányzati hivatal által rendszeresített kérőlapon lehet igényelni, a
kérelmekről a Képviselő testület dönt.
-

-

Az önkormányzati lakások elidegenítése
24.* /1/Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére a Képviselő testület egyedi
döntése alapján kerülhet sor.
/2/ Ha a lakást az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, az eladás feltételei:
a./ a lakás vételárának mértéke a lakás forgalmi értéke, mely összeget vételárengedményként
csökkenteni kell a lakottság miatt 25%-kal
b./ a szerződés megkötésekor fizetendő vételár részlet a vételár 20%-a,
c. a részletfizetés időtartama 15 év, a kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.
—

/3/ elővásárlás esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a vételárat, és meg kell határozni az
ajánlati kötöttség idejét, mely harminc nap.
4 Ha az elővásárlás jogosultja a vételárat egyösszegben fizeti meg, még további 10%
árengedmény illeti meg.
/5/ Ha elővásárlási jog nem illeti meg a bérlőt, a lakás vételárának mértéke a lakás forgalmi
értéke, melyet egyösszegben kell megfizetni a szerződés megkötésekor.
25.~ Az önkormányzat a lakások elidegenítéséből származó bevételeit az alábbi célokra
használja fel:
a./ lakóépületek felújítására
b./ lakótelkek kialakítására, közművesítésére
c. lakásépítés és lakásvásárlás támogatására

A kedvezményesen vásárolt lakások továbbadásának és cseréjének feltételei
26. ~ Részletfizetéses vásárlás esetén a szerződéskötéstől számított elidegenítési és terhelési
tilalmat kell a szerződésben kikötni, és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni a kölkedi
önkormányzat javára. Ez a teher a részletfizetés időtartamára szól.
27. ~ Ha az elővásárlási jog jogosultja az általa kedvezménnyel megvásárolt lakás
tulajdonjogát átruházza vagy elcseréli, az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt
csak akkor adható hozzájárulás, ha:
a./ az elidegenítési és terhelési tilalom a részletf~zetésre kötelezett személy másik, legalább a
kedvezménnyel megvásárolt lakás értékével azonos értékű lakás tulajdonára bejegyzésre
kerül, valamint
b./ a részletfizetésre kötelezett személy vállalja a még visszalévő törlesztési idő felére történő
csökkentését.
28.~ Az önkormányzati lakás bérletének biztosítására irányuló bérleti ajánlattevő lapon az
ajánlattevő köteles feltüntetni saját családi- és utónevét, nőknél a leánykori családi- és

utónevet is, születési idejét, állandó lakcímét, munkahelyét és foglalkozását, jövedelmi- és
vagyoni helyzetét, a vele együtt költöző hozzátartozók jövedelmi- és vagyonhelyzetét.
Köteles feltüntetni a bérleti ajánlattevés időpontjában meglévő lakásviszonyait.
A lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
29. ~ A Képviselő testület feladata:
a.! dönt az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok értékesítéséről
b./ dönt a bérleti ajánlatokról
c./ gyakorolja a tulajdonost megillető bérbeadói jogosítványokat, és teljesíti a tulajdonosi
kötelezettségeket
30.* A polgármester feladata:
a.! megköti a bérleti szerződéseket a testületi határozat alapján
b./ testületi döntésre előkészíti az első lakáshoz jutók támogatását
31. ~ Az önkormányzati hivatal feladata folyamatos nyilvántartást vezet az önkormányzati
tulajdonban lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanokról, mely tartalmazza:
a.! a lakás alapterületét, szoba és egyéb helységek számát, komfortfokozatát,
b./ a bérlő nevét
c./ a bérleti jogviszony tartalmát, a lakásbérbeadás módját, idejét
32. ~ E rendelet alkalmazásánál a havi átlagjövedelem megállapításánál az előző 12 hónap
alábbi jövedelmeit kell fIgyelembe venni:
a.! fZ5állásból, másodállásból, más rendszeres tevékenységből származó jövedelem, bér jellegű
juttatás, mely beszámít a személyi jövedelemadó alapba
b./ nyugellátások, rendszeres járadékok, rendszeres szociális segélyek
c.! családi pótlék
33.~ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát
veszti Kölked Község Képviselő-testülete 2/2009. /11.19. Kt. számú rendelete az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről.
Kölked, 2016. január

Csornor Tibor
polgármester

Zirnrnermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék: jelen rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.
Kölked, 2016. január

....

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Előterjesztés
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 18. napján tartandó soron következő ülésére

Tárgy: Kölked Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Veronika kirendeltség-vezető
Az előterjesztést készítette: Varga Veronika kirendeltség-vezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2013. (VI.24.) sz. határozatával
fogadta cl és hagyta jóvá Kölked Község Onkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a
továbbiakban: HEP), mely a 104/2013. (X.22.) határozattal módosításra került.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, többször módosított 2003.
évi CXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) értelmében „A helyi esélyegyenlőségi program
időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet
(A helyi esélyegyenló’ségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok különös tekintettel a nó’k, a mélyszegénységben élők, romák, afogyatékkal éló’ személyek,
valamint a gyermekek és idősek csoportjára oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során
feltárt probiémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési
terv elfogadása során J~gyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkormányzatok véleményét. A helyi
esélyegyenló’ségi programot a társadalmifelzárkózásértfelelős miniszter által meghatározott részletes
szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi
program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a
közoktatási esélyegyenló’ségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs
célkitűzéseinek összhangjáról.)
—

esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az
Új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Kölked községben 2013. évben az alábbi problémák kerültek feltárásra:
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
Magas
a településen
munkanélküliség
Közösségi,
kulturális aélet
hiánya
és/vagy
Szűkös sportolási lehetőség
mélyszegény- Iskolázatlanság
ségben élők
Rossz egészségügyi körülmények

Gyermekek

Közmunkaprogram
Közösségi, kulturális programok
Sportegyesület támogatása
Képzési lehetőségek keresése

Egészségügyi szűrések, akciók
Családi információs fórum
Szülői információs fórum, tájékoztatás
eredő és kormányzati törekvések
népszerűsítése

Gyakori családon belüli erőszak
Szülői felügyeleti hiányokból
problémák
Szünidős programok hiánya
Sok a halmozottan hátrányos helyzetű család

Programok, táborozások, kirándulások
Felnőttoktatás ösztönzése

1

‚

Celcsoport

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rovid megnevezessel
Közösségi élet hiánya
Kulturális rendezvényhez jutás nehéz
Egészségügyi és közigazgatási
szolgáltatásokhoz jutás nehéz
Információs csatornák szűkültsége
..

.

‚

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rovid cimmel
Programok szervezése
Helyi rendezvények szervezése
Szociális
szférában
dolgozók
munkájának összehangolása
Releváns dolgozók útján történő
inform á cióáta dás
..

.

Családon belüli erőszak
Felvilágosító akciók, tájékoztatók
Munkahelyi
és
gyermeknevelési Kedvező nyitvatartási idők biztosítása az
feladatok összhangja nem biztosított
oktatási-, nevelési intézményekben
Kevesebb munkalehetőség
Fokozottabb figyelem közmunkaprogramban
Kevés információnk van róluk
Akadálymentesítettség hiánya
Akadályozott információelérés

Információgyűjtési akció
Akadálym entesítés
Képzések, szakember bevonása

2013-ban elkészült helyi esélyegyenlőségi program a fent felsorolt problémák egy részére próbált
megoldást találni intézkedési tervek formájában. A HEP a következő intézkedési terveket tartalmazza:

A

2. Összegző táblázat A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
-

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
‚
cime,
‚
megnevezese

B
I
A
helyzetelernzés
A célkitűzés
következtetéseib
Az intézkedéssel
összhangja
en feltárt
elérni kívánt cél egyéb stratégiai
esélyegyenlőség
dokumentumokk
i probléma
al
megnevezése

Közelebb
egymáshoz!

3

Érdekem az
egészségem

Közösségi,
kulturális élet
hiánya, szűkös
sportolási
lehetőség

Rossz
egészségügyi
állapot

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

eredményességé
mérő
indikátor(ok)

célcsoport
polgármester
igényfelmérése
képzési
intézmények
megkeresése
családsegítő
szolgálat
bevonása
->
motiválás,
mentorálás
képzések
szervezése (akár
helyben is)

2013. 12. 31.

részt vevők
száma

Kulturális,
tömegsport
események

1.
polgármester
kapcsolatfelvétel
a partnerekkel
2.
események
szervezése
3.
visszacsatolások
nyomon
követése

2013. 12. 31.

Egészségügyi
szűrések, akciók

1.
polgármester
kapcsolatfelvétel
a partnerekkel
2.
események
szervezése
3.
visszacsatolások
nyomon
követése

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Szakmát
Sok a
A halmozottan
szerzek!
halmozottan
hátrányos
hátrányos
helyzetből való
helyzetű család, kitörés.
magas
munkanélkülisé
g,
iskolázatlanság

2

H

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

-

I
Az intézkedés
megValositasáho
zerőforrások
szükséges

eredményeinek
Az intézkedés

(humán,
pénzügyi,
technikai)

fenntarthatósága

folyamatos

Pályázati forrás

részt vevők
száma

Pályázati forrás,
sportegyesület
támogatási
forrása

folyamatos

1. 2013. 09. 30. részt vevők
2. 2013. 10. 01- száma
től folyamatos

Szűrésekhez
szükséges
esetleges

folyamatos

3. 2013. 10. 01től folyamatos

kellékek,
tanyagondnoki
busz releváns
költségei.

11. A gyermekek esélyegyenlősége
Együtt a
családokért

2

3

Aktív vakáció

Szakmát
szerzek!

III. A nők esélyeg enlősége
Együtt a
családokért

családon belüli
erőszak, szülői
felügyeleti
hiányból eredő
problémák

A feltárt
problémákkal
kapcsolatos és
azok
megelőzésére
szolgáló
infonTiáció
átadása,
tájékoztatás

1. szórólap,
plakát készítése
2. szükség
esetén fórum
rendezése

Sziinidős
programok
hiánya

A hátrányos
helyzetű
gyermekek
részére nyári
programok,
táborozások,
kirándulások
szervezése

1. érintett
polgármester
gyermekek
felmérése
2.
programok

Sok a
halmozottan
hátrányos
helyzetű család,
magas
munkanélkülisé
g,
iskolázatlanság

A halmozottan
hátrányos
helyzetből való
kitörés.

családon belüli
erőszak, szülői
felügyeleti
hiányból eredő
problémák

A feltárt
problémákkal
kapcsolatos és
azok
megelőzésére
szolgáló
információ
átadása,
tájékoztatás

polgánnester

2013. 12. 31.

részt vevők
száma

partneri
kapcsolatok;
plakátok,
tájékoztatók
költségeinek
fedezése

folyamatos

2014.05.31.

részt vevők
száma

partneri
kapcsolatok,
társadalmi
munkavégzés

folyamatos

célcsoport
polgármester
igényfelmérése
képzési
Intézmények
megkeresése
családsegítő
szolgálat
bevonása
->
motiválás,
mentorálás
képzések
szervezése (akár
helyben is)

2013. 12. 31.

részt vevők
száma

1. szórólap,
plakát készítése
2. szükség
esetén fórum
rendezése

2013. 12. 31.

szervezése
3.
visszacsatolások
kezelése
-

polgármester

folyamatos

Pályázati forrás

résztvevők
száma

partneri
kapcsolatok;
plakátok,
tájékoztatók
költségeinek
fedezése

folyamatos

Nem
vagyok/leszek
áldozat

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Idősen is
aktívan

2

Segítsünk az
időseken!

Családon belüli
erőszak
A lappangó
családon belüli
erőszak
visszaszorítása,
megelőzése.

1.
polgármester
kapcsolatfelvétel
a partnerekkel
2.
események
szervezése
3.
visszacsatolások
nyomon
követése

2014. 03. 15.

részt vevők
száma

Partneri
kapcsolatok,
tájékoztatók
költségei

folyamatos

részt vevők
száma

Rendezvényekh
ez szükséges
összegek

folyamatos

részt vevők
száma

Partneri
kapcsolatok,
tanyagondnoki
busz működési
költségeinek
releváns része

_______________________________________
Időskori
bezárkózás,
kulturális
rendezvényekh
ezjutás nehéz

Idősek aktív
részvétele a
közösségi
életben,
küzdelem az
időskori
bezárkózás ellen

Egészségügyi és
közigazgatási
szolgáltatásokh
ozjutás nehéz,
Információs
csatornák
sző kültsége

Szociális és
egészségügyi
szférában
dolgozók
munkájának
összehangolása,
Releváns
dolgozók útján
töl-ténő

inforrnációátadá
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Semmilyen
Fogyatékkal
információval
élőkkel
nem
kapcsolatos
információgyííj rendelkezünk a
településen
tés
fogyatékkal
élőkről

Közösségünk
fogyatékkal élő
tagjainak
felmérése,
problémáik
megismerése,
tájékoztatása az
esetleges
igénybe vehető.
minőségibb
életet biztosító
lehetőségekről

1.
polgármester
kapcsolatfelvétel
a partnerekkel
2.
események
szervezése
3.
visszacsatolások
nyomon
követése
polgármester
kapcsolatfelvétel
a partnerekkel
2.
események
szervezése
3.
visszacsatolások
nyomon
követése

1. 2013. 09. 30.
2. 2013. 10. 01től folyamatos
3. 2013. 10. 01től folyamatos

________________

1. 2013. 09. 30.
2. 2013. 10. 01től folyamatos
3. 2013. 10. 01től folyamatos

részt vevők
száma

polgármester
kapcsolatfelvétel
a partnerekkel
2. adatgyűjtési
akció
szervezése,
lefolytatása
3. adatok
tárolása,
adatbázisok
folyamatos
frissítése

1. 2013. 09. 30.
2. 2014. 01. 31.
3. 2014. 02. 01től

Partneri
kapcsolatok

folyamatos

folyamatos

Akadálymentes
ítés

Akadálymentes
ítettség hiánya

A településen
minél nagyobb
terület, minél
több
közintézrnény
akadálymentesít
ettségének
megoldása.

1.
polgármester
Akadálymentesit
ettség átfogó
felmérése
2.
pályázatok
figyelése
3.
pályázat
benyújtása
4.
nyertes
pályázat
esetében
a
munkálatok
megkezdése
5.
pénzügyi
elszámolás

2014. 12. 31.

Iészt vevők
száma

Pályázati
források

folyamatos

A felmerült problémákra készült intézkedés! tervek:

Szakmát szerzek!
Az intézkedési terv célja: A halmozottan hátrányos helyzetből való kitörés. A BAMKH Járási
Hivatal Munkaügyi Osztályának segítségével a településen élő munkanélküliek számára is
lehetőség nyílt szakképzettséget szerezni. A szakma megszerzése nagyban hozzájárulhat a
munkanélküliek létszámának csökkentéséhez.
A HEPfórum tagjai elfogadták a beszámolót.

Közelebb egymáshoz!
Az intézkedési terv célja: Kulturális, tömegsport események. Növekvő tendenciát mutat mind
a kulturális események, mind az azokon részt vevők száma. A tömegsportolási lehetőségek
száma stagnál.
A HEP fórum tagjai elfogadták a beszámolót, Javasolják, hogy a sporteélú pályázatok a
jövőben kiemelten j9gyelve legyenek.

Érdekem az egészségem
Az intézkedési terv célja: Egészségügyi szűrések, akciók. Megvalósult, a tanyagondnoki
szolgálat igénybevételével, a háziorvosi szolgálat szervezésében, csoportosan vehettek részt
egészségügyi szűréseken a település lakói.
A HEPfórum tagjai elfogadták a beszámolót.

Együtt a családokért
Az intézkedési terv célja: A feltárt problémákkal kapcsolatos és azok megelőzésére szolgáló
információ átadása, tájékoztatás. Az áldozatvédelemmel kapcsolatos információátadás, a
jelzőrendszer tagjainak fokozott jelenléte révén megvalósult intézkedés.
A HEP fórum tagjai elfogadták a beszámolót, javasolják, hogy a Jelzőrendszer tagjai
továbbra is kiemeltfordítsanak erre a területre.

Aktív vakáció
Az intézkedési terv célja: A hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári programok,
táborozások, kirándulások szervezése. A partnerek összefogásával megvalósult program.
Ennek köszönhetően évente egyre több hátrányos gyermeknek nyílik lehetősége az aktív
vakációra.
A HEPfórum tagjai e/fogadták a beszámolót, Javasolja a határidők módosítását.

Nem vagyokileszek áldozat
Az intézkedési terv célja: A lappangó családon belüli erőszak visszaszorítása, megelőzése. Az
áldozatvédelemmel kapcsolatos információátadás révén megvalósult intézkedés.
A HEPfórum tagjai elfogadták a beszámolót.

Idősen is aktívan
Az intézkedési terv célja: Idősek aktív részvétele a közösségi életben, küzdelem az időskori
bezárkózás ellen. A program a civil szervezetek, az önkormányzat, a közoktatási és
köznevelési intézmények, valamint a tanyagondnoki szolgálat együttműködésével valósult
meg. A programok szervezésénél az idősek igényeit is szem előtt tartják, valamint készülnek
kimondottan számukra programok.
A HEPfó rum tagjai elfogadták a beszámolót.

Segítsünk az időseken!
Az intézkedési terv célja: Szociális és egészségügyi szférában dolgozók munkájának
összehangolása, releváns dolgozók útján történő információátadás. A házi beteggondozás, a
Segítő Kezek programban részt vevők, a háziorvosi szolgálatnál dolgozók, valamint a
tanyagondnoki szolgálat által megvalósult program. Segítségükkel az idősek több
információhoz jutnak, segítséget kapnak az ügyeikben való eligazodáshoz, elintézéséhez.
A HEPfórum tagjai elfogadták a beszámolót.

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos információgyűj tés
Az intézkedési terv célja: Közösségünk fogyatékkal élő tagjainak felmérése, problémáik
megismerése, tájékoztatása az esetleges igénybe vehető, minőségibb életet biztosító
lehetőségekről. A településen élő fogyatékos személy (és családja) aktív társadalmi
összefogásnak köszönhetően jutott gépjárműhöz. Több jótékonysági esemény is lezajlott a
fogyatékkal élők helyzetének megkönnyítésére. Az adatgyűjtést javasolt folytatni.
A HEP fórum tagjai elfogadták a beszámolót, javasolják a végrehajtási határidőket
módosítani.

Akadálymentesítés
Az intézkedési terv célja: A településen minél nagyobb terület, minél több közintézmény
akadálymentesítettségének megoldása. A háziorvosi, valamint a védőnői szolgálat épülete
akadálymentesítése részben megoldott. Folyamatos pályázatfigyelés zajlik lehetőség szerint a
pályázatokba mindig beépítésre kerülnek az akadálymentesítések.
A HEPfórum tagjai e/fogadták a beszámolót.

A HEP Fórum az intézkedési terveket felülvizs2álta, az alábbi intézkedési tervek
határidejét javasolja módosítani:
-

Együtt a családokért
hosszú távú terv: 2019. folyamatos
-

-

Aktív vakáció
a rövid távú terv: 2016. május 31.
középtávú terv: 2018. szeptember 1. folyamatos
hosszú távú terv: 2019. folyamatos
-

-

-

-

-

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos információgyűjtés
a rövid távú terv: 2017. szeptember 1.
középtávú terv: 2018. 06. 30.
hosszú távú terv: 2019. folyamatos
- -

-

-

A célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatásában az alábbiak szerepelnek:

6/2013. (111.29.) számú önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi
szabályozásáról
o 5. ~ alapján átmeneti segélyt nyújt a képviselő-testület a rendkívüli
élethelyzetbe került és létfenritartási gondokkal küzdő személyek, családok
részére. A jövedelemhatároknál a törvényi határokat szabták meg.
o 6. *-ban a temetési segélyt, valamint a köztemetést szabályozták. A temetési
segély összeget egységes, összegszerűen megadott, 10.000,- Ft.
o 8. ~ szabályozza a méltányossági kőzgyógyellátásra való jogosultságot. Ez
lehetőséget ad a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezők részére, hogy a
törvényben meghatározott feltételeken túlmenően gyógyszerköltségeikhez
támogatáshoz jussanak.
o 14. ~ taxatíve tartalmazza az önkormányzat által (akár társulás útján) ellátott
szociális szolgáltatásokat, személyes gondoskodási formákat.
4/2013. (111.1.) számú önkormányzati rendelet a helyi közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint azok be nem tartásának jogkövetkezményeiről
o 15. pontjában szabályozott szülői felügyelettel kapcsolatos szabályokról
•

2 2013. (111.1.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
o 2/a. számú melléklete tartalmazza a szakfeladatonkénti bevételeket és
kiadásokat
köztük közfoglalkoztatást, könyvtári szolgáltatást, közművelődési intézmény
működtetését, ifjúság egészségi gondozást, sportlétesítmény működtetését,
étkeztetést óvoda és iskola bontásában
o 3. számú melléklete tartalmazza a nonprofit szervezetek támogatását, valamint
a közvetett támogatásokat
köztük a Kölkedért Közalapítvány Kölkedi Sport Egyesület D’Amor Bt
(védőnői szolgálat), Kölked Község Tűzoltó ás Polgárőr Egyesülete tervezett

támogatásait, valamint az időskorúak étkeztetési támogatását, beiskolázási
támogatást, óvodai és iskolai étkeztetést
.

2/2011. (1.24.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Kölked Község
Onkormányzata Gazdasági Programja
o 2. pont f) alpontja nevesíti az akadálymentesítés (polgármesteri hivatal,
egészségház) tervét
o 6. pont meghatározza a munkahelyteremtés segítését
o 9. pontban a Roma skanzen szerepel a közép, illetve hosszú távú tervek között

•

5/2009. (V.7.) számú önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról
o 3. ~ (2) bekezdés a) és b) pontja szabályozza a gyermekjóléti ellátások formáit
o 4. ~ szabályozza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
o 5. ~ írja le a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapszo lgáltatásokat
o 7. ~ a gyermekjóléti szolgálattal foglalkozik
o 8. ~ a gyennekétkeztetéshez kapcsolódó térítési díj mérséklését és elengedését
szabályozza

•

2/2009. (11.19.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről és elidegenítéséről
o 8. ~ szabályozza a szociális rászorultság elbírálását
o 15. ~ (1) bekezdése tartalmazza a szociális bérlakások esetében alkalmazandó
lakbéreket
o 23. ~-ban az első lakáshoz jutók lakásépítésének és lakásvásárlásának
támogatása szerepel

.

10 2005. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
o 6. * szabályozza a településszerkezet, terület-felhasználást (szegregáció
mentesség)

Egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezésre kerültek, Új helyi rendeletek kerültek
megalkotásra. Az 1.2 pontban szereplő önkormányzati rendeletek felsorolását az alábbiak
szerint javasolt módosítani a Helyi Esélyegyenlőségi Programban:
Helyi önkormányzati rendeletek:
2/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról
4/2013. (111.1.) számú önkormányzati rendelet a helyi közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint azok be nem tartásának jogkövetkezményeiről
46/2015. (111.23) számú önkormányzati határozat a 2014-2019 évekre vonatkozó Gazdasági
Program jóváhagyásáról
5/2009. (V.7.) számú önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról
2/2009. (11.19.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és elidegenítéséről
10/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
7/2004.(VII.30.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
8/20 1 1. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterület-használat helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a szociális
rászorultságtól ftiggő pénzbeni, valamint természetben nyújtható támogatások között 2015.
március 1. napjától Csupán a kötelezően biztosítandó ellátásokat tartalmazza, ezt követően
az állam által nyújtott támogatásokon túl az önkormányzatok feladata lett a rászorulók
ellátása települési támogatás formájában.
A képviselő-testület a Szoc. tv. és a 2/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet A szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet rendelkezései alapján települési támogatást
nyújt.
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
a gyógyszerkiadások viseléséhez,
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület a Szoc.tv.-ben és a helyi
rendeletben meghatározott feltételek szerint természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március l-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következőek:
aktív korúak ellátása,
időskoríiak járadéka,
ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: HEP) több helyen is szerepel a
KISZI-Kö]kedi Altalános Iskola és Ovoda. Az azt fenntartó Baptista Szeretetszolgálat 2015.
szeptember 1. napjával megszüntette intézményfenntartói tevékenységét, így az iskolára és
óvodára bomlott. Az Kölkedi Altalános Iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
működteti, míg a Kölkedi Fehér Gólya Ovoda az önkormányzat fenntartásába került. Ezeket
az elnevezéseket javasolt aktualizálni a HEP 4.1.2 c) pontjában, 4.4. a) pontjában, 4.4. d)
pontjában, 4.4. e) pontjában, valamint az „Együtt a családokért” és „Aktív vakáció”
intézkedési tervekben a „Partnerek”-nél.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek!

Kölked, 2016. január 7.

Varga Veronika
kirendeltseg-’ ezeto

Határozati javaslat
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének .. ./2016. (....). határozata
Kölked Község Onkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, többször módosított 2003. évi
CXXV. törvény 31. ~-a alapján elfogadja Kölked Község Onkormányzatáriak Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú felülvizsgálatát az alábbiak szerint.
Kölked Község Önkormányzata a HEP Fórum közreműködésével felülvizsgálta a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, az alábbiak módosítását javasolja:
-

Együtt a családokért
hosszú távú terv: 2019. folyamatos
-

Intézkedés címe:

Együtt a családokért!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

családon belüli erőszak, szülői felügyeleti hiányból eredő problémák

-

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

A feltárt problémákkal kapcsolatos és azok megelőzésére szolgáló
információ átadása, tájékoztatás.

1. szórólap, plakát készítése
2. szükség esetén fórum rendezése

célcsoport tagjai, felelős: polgármester
védőnő, kmb-s rendőr, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat,
Kölkedi Általános Iskola és Kölkedi Fehér Gólya Óvoda vezetői és
ifjúságvédelmi felelősei
szó ró lap, plakát készítése, hosszú távú ten’: 2019. folyamatos

Rendőrségi, statisztikai adatok folyamatos f~gye1és

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,
összehasonlítása; folyamatos mentorálás, motiválás
partneri kapcsolatok; plakátok, tájékoztatók költségeinek fedezése

Aktív vakáció
a rövid távú terv: 2016. május 31.
középtávú terv: 2018. szeptember 1. folyamatos
hosszú távú terv: 2019.folyamatos
-

-

-

-

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- eS
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Aktív vakáció

Szünidős programok hiánya

-

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és arrnak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntartható sága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

A hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári programok, táborozások,
kirándulások szervezése

1. érintett gyermekek felmérése
2. programok szervezése
3. visszacsatolások kezelése
célcsoport; felelős: polgármester
községi könyvtár, Kölkedi Általános Iskola és Kölkedi Fehér Gólya Óvoda
vezetői, gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Duna-Dráva Nemzeti Park,
Fehér Gólya Ház, SEBAJ Egyesület
1. 2016.05.3 1.
2. 2018. 09. 01. folyamatos
3. 2019. folyamatos
Partnerektől szükség szerinti adatgyűjtés a programokban részt vevő
gyermekek számáról.
Programokban, táborozásokon, kirándulásokon résztvevő gyermekek
számának nyomon követése.
Hosszú távon minden hátrányos helyzetű gyermek számára legalább
nyaranta egy kirándulás szervezése.
torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,
összehasonlítása; folyamatos mentorálás, motiválás

Szükséges
erőforrások

-

partneri kapcsolatok, társadalmi munkavégzés

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos információgyűjtés
a rövid távú terv: 2017. szeptember 1.
középtávú terv: 2018. 06. 30.
hosszú távú terv: 2019.folyamatos
-

-

-

-

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos információgyűjtés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Semmilyen információval nem rendelkezünk a településen fogyatékkal
élőkről

-

Partnerek
Hatáiidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntartható sága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Közösségünk fogyatékkal élő tagjainak felmérése, problémáik
megismerése, tájékoztatása az esetleges igénybe vehető, minőségibb életet
biztosító lehetőségekről

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel
2. adatgyűjtési akció szervezése, lefolytatása
3. adatok tárolása, adatbázisok folyamatos frissítése
célcsoport tagjai, felelős: polgármester
Családsegítő szolgálat, védőnő, háziorvos, kmb. rendőr, civil szervezetek,
önkormányzat, tanyagondnok, házi betegápolók
1. 2017. 09. 01.
2. 2018. 06. 30.
3. 2019. folyamatos

Összegyűjtött adatok, nyilatkozatok, dokumentumok.
A településen élő fogyatékkal élő emberek felmérése, igényeikriek
megismerése, segítség nyújtás

Torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok fol) amatos gyűjtése,
összehasonlítása
Partneri kapcsolatok

1.! Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. Jogszabályi háttér
bemutatása fejezet 2.1 alpontjában az alábbi helyi önkormányzati rendeletek
felsorolását rendeli el:
Helyi önkormányzati rendeletek:
2/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról
4/2013. (111.1.) számú önkormányzati rendelet a helyi közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint azok be nem tartásának jogkövetkezményeiről
46/2015. (111.23) számú önkormányzati határozat a 2014-2019 évekre vonatkozó Gazdasági
Program jóváhagyásáról
5/2009. (V.7.) számú önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról
2/2009. (11.19.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és elidegenítéséről
10/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
7/2004.(VII.30.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáitatásról
8/2011. (X.19.) önkormányzati rendelete a közterület-használat helyi szabályozásáról
2.!
Kölked
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
alábbi
jogszabályváltozással történő kiegészítését rendeli el a Helyi Esélyegyenlőségi Program
3.3 pontjában:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a szociális
rászorultságtól függő pénzbeni, valamint természetben nyújtható támogatások között 2015.
március 1. napjától csupán a kötelezően biztosítandó ellátásokat tartalmazza, ezt követően
az állam által nyújtott támogatásokon túl az önkormányzatok feladata lett a rászorulók
ellátása települési támogatás formájában.
A képviselő-testület a Szoc. tv. és a 2/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet A szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet rendelkezései alapján települési támogatást
nyújt:
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
a gyógyszerkiadások viseléséhez,
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület a Szoctv.-ben és a helyi
rendeletben meghatározott feltételek szerint természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március I -től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következőek:
aktív korúak ellátása,
időskorúak járadéka,
ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
—
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3.! Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőség
programban névváltoztatás miatt az alábbi változásokat vezeti át:
A HEP 4.1.2 c) pontjában, 4.4. a) pontjában, 4.4. d) pontjában, 4.4. e) pontjában, valamint az
„Együtt a családokért” és „Aktív vakáció” intézkedési tervekben a „Partnerek”-nél szereplő
KISZI-Kölkedi Altalános Iskola és Ovoda kifejezést a „Kölkedi Altalános Iskola, és a
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda” szövegrészre cseréli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálat alapján a változások
átvezetésére.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Tájékoztató a december 14.-i testületi ülésünk óta eltelt időszak rendezvényeiről
December 17.
előzetes egyeztetés alapján megkerestem Szekó József, Mohács
polgármesterét. Elsősorban Altirium ügyében, hogy vizsgáljuk meg a római kori maradványok
bemutatásában rejlő, mindkét település számára előnyösnek ígérkező lehetőségeket. Ebben a
történetben Mohácsnak sokkal több a lehetősége, de számunkra is lehet benne fantázia, sőt,
még az is előfordulhat, hogy nem is kevés. Polgármester Ur megígérte, hogy ki fog jelölni egy
személyt a világörökségi várományos helyszíiinel kapcsolatos, aktuális feladatok
koordinálására, intézésére. Más, tervezett ötleteinket is megemlítve, aktualitásuk esetén,
kértem, hogy támogasson bennünket. Bízom abban, hogy közösen meg tudunk valósítani
céljainkból lehetőleg minél többet.
—

Január 06. Hotel Béda Idősek Otthonában voltam a jegyző asszonnyal, ahova meghívást
kaptunk egy 100 éves néni, Seregélyi Erzsébet születésnapi ünnepségére, illetve magunkkal
vittük a Magyarország Miniszterelnöke által aláírt, az Onkormányzathoz eljuttatott
Emléklapot, amelyet átadtam a néninek.
—

Amint látjátok, viszonylag esemény mentes volt az ünnepek körüli időszak.

Kölked, 2016 január 07.

Csomor Tibor sk.
polgármester

Előterjesztés az egyebek napirendi ponthoz
Táj ékoztatások
1. HÉSZ módosítás szerződése
Folyamatban van a HÉSZ módosításban érintett két szervezettel a módosítás tervezői
költségeinek átvállalásáról szóló szerződések összeállítása, megküldése, aláírása.
A DDNPI részére eladni szándékozott 0107 és 0108/3 hrsz-ú területekre a DDNPI
értékbecslést készíttet. Ülésünkig talán már ismert lesz a hivatalos értékbecslés. Ettől
rnggetlenül az eladási áron majd gondolkoznunk kell.
2. KLIK szerződés
2015 december 15. időponttal kiszámlázásra kerültek az első költségek a KLIK felé.
Egyenlőre számla kiegyenlítéséről ezen anyag kiküldéséig még nem tudok számot adni.

3. Köszönet nyilvánítás
Ezúton is köszönjük:
Hegedűs Sándornak a tereprendezési és hó eltakarítási munkákat,
Gerber Csabának a fuvarozási segítséget,
Kovács Mihály mohácsi vállalkozónak a 700 db facsemetét,
Karl Jánosnak a 25 db facsemetét,
Bánfalvi Ferencnek a Községháza előtti fenyő fát,
Kalányos Sándornak az Erdőfűn felállított fenyőfát,
Gráf Antaléknak a karácsonyi gyermek csomagokat,
A Máltai Szeretetszolgálat családok számára összeállított csornagjait,
Es a tartós élelmiszer adományt a
-
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4. HIPA kivetések
A Bóly Zrt. Törökdombi beruházásai kapcsán a fővállalkozó által benyújtott adóbevallás
alapján amit remélhetőleg érvényesíteni tudunk, valamivel több mint 2 millió forint. Mivel
már csak a 2009. évre vonatkozóan tudtunk valamit tenni öt év, elévülés ezért a valós
összegnek, amely bennünket illetett volna, kevesebb mint negyedére maradt esélyünk.
Hogy a pénzt megkapjuk, még a bólyi önkormányzattal is egyezkednünk kell, mert az
adót oda fizették be. Es ez csak a fővállalkozó adója. Az alvállalkozók adófizetése a
határidő, elévülési idő miatt még inkább kavircos. Az ő esetükben mulasztási bírság
kiszabására került sor, 6 esetben 150-150 ezer forint, egy esetben 50 ezer forint. De ez
még közel sem jelenti azt, hogy ez a pénz is be fog jönni. Ha meg is kapjuk a kivetett
bírságot, akkor is, itt is lényegesen kevesebb fog bejönni, mint ahogy annak rendesen be
kellett volna jönnie.
A többi beruházásokkal kapcsolatosan mivel azok öt éven belüliek ez után fogunk
foglalkozni.
—

—
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Tisztelt Polgármester Úr!

.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Önkormányzati Kabinetének
vezetőjeként fordulok Önhöz a polgármesteri illetmény
áltoztatásának
kérdésében.
‘~

Flöljáróhari arról szeretném tájékoztatni, hogy ebben a tárgykörben már
több javaslatorn is volt, amelyek jelentősen emelést biztosítottak volna, s
amel)eket a Fidesz-KDNP érdemi tárgyalás nélkül elutasított.
Törvényj avasi ataim:
http ://www.parl ament. hu/i rom40/0648 3/06483 .pd f
http ://www.pat-lament. hu/irom40/0497 5/04975. idf
Ezen indítványaim mellett ~ költségvetési törvén) ek ‘~ itájában is rendre
megfogal maztam, hogy szükséges lenne állami lám o~atás a polgármesteri
fizetések biztosítására. Sajnos ezen felvetéseimet is elutasították, s így
kimondhatjuk most már évek óta a kormánytöbbség nem hajlandó orvosolni
ezt a méltatlan helyzetet. Pedig nyihán\aló tény, hogy a Fidesz-KDNP
elkerülhette volna ezt, akár úgy, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
megalkotásával nem csökkenti a polgármesteri illetmén) eket, akár úgy, hogy egy
jogtechnikai megoldással élve ‘saját hatáskörben” kezeli a problémát.
—

-

Megdöbbentőnek és eg) ben rendkí\ ül cinikusnak ílélhetjük ezek után a
Fidesz-KDNP azon javaslatát, miszerint a településeknek csak saját bevételük
terhére lehetne emelni a polgármesteri illetményt. mintegy azt üzenve ezáltal,
hog) szükséges önkormányzati feladatok ellátásán spórol” a \ agy kisembereket
terhelő helyi adókat emelve növelhető csak a ielcpülésvezető járandósága.
Ezt követően azonnal kezdeményeztem az általuk hen) ujiolt
1.ör\ényjavaSlat módosítását (lényege a ~.saját bevételeik terhére” kifejezés
törlése):
http://’vww.parlament.hu!irom1O/07408”O 7408-0008 .pdf

Valamint ehhez k apcsol ód óan indítványoztam a költségvetési törvény
módosítását is (lényege a költségvetési támogatás biztosítása az illetményemelés
fed ezetére):
http://www.parlament.hu jrom40/W~ 1 56/081 56.pdf
Mindkettőt elutasította a korniánytöbbség. Egyértelművé tették: a
tervezett emeléshez összességében szükséges 1,5 milliárd törintnyi forrást a
kormán) zat nem hajlandó biztosítani, noha tudjuk, hogy éves szinten sok
tízmilliárd folyik cl I átványberuházásokra és Fides7-.közeli oligarchák
támogatására.
Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, segítse azon törekv ésün ket,
hogy a településvezetői illetménytjelentős mértékben lehessen emelni, úgy, hogy
az a központi költségveté~bő] legyen f~nanszíroz\ a. Kérem, esatlakozzon azon
felhívásunkhoz, amelyet majd ebben a témakörben fogunk útjára bocsátani.
Biztosítani kívánom Önt arról, hogy a témát az Országgyűlésben továbbra
is napirenden kívánjuk tartani, így már a következő ülésszak elején
kezdeményczzük a tárgykörrel kapcsolatos tör’ ényj avasl ataink tárgysorozatba
vételét és elfogadását.

Tisztelettel:

(

Budapest, 2015. december 18.
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Hegedűs Lorántné
Jobbik

