
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. március 21-én 16:20 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Hegedűs Sándor,
Késics János, Martényi János, Tutti Tibor képviselők.
Schiiffer József PUB elnökhelyettes, Füredi Zoltán PUB tag, Varga Veronika kirendeltség
vezető, tanácskozási joggal meghívottak.

Távol: Gerber Csaba képviselő és Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző.

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fZ5s képviselő-testületből 6 lő megjelent, az
ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Késics János és Martényi János képviselőket kéri
fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér László intézményvezető

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

4.) Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Mí~iködési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

5.) Előterjesztés a 2015. évi éves ellenőrzési jelentésről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

6.) Egyebek

7.) Képviselői interpellációk



Napirendek tárgyalása:

1. Napirend: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről
U egyzőkönyvhöz mellékelve)

Csomor Tibor polgármester: Sajnálja, hogy nemjött el az intézményvezető, pár apróbb kérdése
lett volna. Elgondolkodtató, hogy a nagyobb probléma lassan az egyedülállókkal és az
idősekkel lesz.

Scháffer József PÜB elnökhelyettes: A gyerekeknek támogatniuk kellene a szüleiket, nem
szakadhat mindenki az állam nyakára.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
alábbi határozati javaslatot: Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Mohács
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót jóváhagyja.

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

56/2016. (111.21.) számú határozat
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Mohács Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja.

2. Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Csomor Tibor polgármester: A 40-42-es határozatokhoz tartozó beszámolót annyival
egészítené ki, hogy a Baranya Megyei Onkormányzattal az együttműködést aláírtuk.

Muskát Zoltán alpolgármester: Elfogadtuk a közös önkormányzati hivatal beszámolóját?

Csomor Tibor polgármester: Igen, elfogadtuk.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

57/2016. (111.21.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.



3. Napirend: Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról
(jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Csomor Tibor polgármester: Már kérte, hogy figyeljenek oda a nyelvtani és értelmezési hibákra.
Több ilyet is talált, kéri ezek javítását. A 3. ~ c.) pontját kéri törölni, csakúgy, mint az 5. ~ b.)
pontjában szereplő „szakemberlakás” kifejezést. Javasolja, hogy a 8. ~-ban az „ajánlat”
kifejezéseket cseréljék „kérelem” kifejezésekre. A 12. ~ (2) bekezdésének utolsó sorában az
„az” névelő helyesen „a”. A 13. ~ (2) bekezdésében helyesen a „kötelezettségeit” kellene
szerepeltetni. A 18. * a) pontjából az „értékesítéséről” kifejezés helyett használják a
„hasznosításáról” kifejezést, illetve ugyanezen paragrafus b) pontjában ne „ajánlatokról”,
hanem „kérelmekről” szerepeljen. A 19. ~ a) és b) pontját töröljék, a 19. ~ így szóljon: A
polgármester feladata megkötni a bérleti szerződéseket a képviselő-testületi határozat alapján.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen, szavazattal megalkotta

4/2016. (111.25.) számú önkormányzati rendeletét
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és elidegenítéséről

4. Napirend: Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
(j egyzőkönyvhöz mellékelve)

Csomor Tibor polgármester: Problémák voltak az előző SzMSz-szel. A kormányhivatal
törvényességi referense telefonon beszélt vele és felhívta a figyelmét, hogy népi
kezdeményezés nem szerepelhet az SzMSz-ben. Ez az egyik ok, amiért módosítani kell a
rendeletet. A másik ok, az a Tutti Tibor képviselő által indítványozott, legkisebb szavazatot
adók nevének megjelenítése problémája a jegyzőkönyvekben.

Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy lakossági kezdeményezés legyen.

Tutti Tibor képviselő: Nem vesszük ki az SzMSz-ből a honlappal kapcsolatos részeket?
Jelenleg nincs honlapunk, vagy legalábbis nem üzemel.

Csomor Tibor polgármester: Ne vegyük ki a honlappal kapcsolatos részeket, majd lesz
üzemeltetője a honlapnak.

Muskát Zoltán alpolgármester: Megjegyzi, szerinte szándékos volt, hogy nem az a rendelet
került kihirdetésre, illetve elküldésre, amit elfogadtak. Kérdése, hogy hogy fordulhatott elő, az,
hogy a képviselő-testületi ülésen elfogadott új rendelet helyett, hogyan kerülhetett kihirdetésre
egy 2007-es rendelet módosítása? Kérése, hogy a polgármester az összes beküldött rendeletet
vizsgáltassa felül, hogy egyezik-e a testület által elfogadottal.

Csomor Tibor polgármester: Szerinte ebben nem volt szándékosság, ez felelőtlenség volt.



Tutti Tibor képviselő: Kérése, hogy határozatokról kivonatot mindig kapjon az ügyintéző, ez
legyen az SzMSz-ben szabályozva.

Muskát Zoltán alpolgármester: A jegyzőnek alapvető feladata, hogy szervezze a hivatal
munkáját. Adott határozatból kivonatot a jegyző a saját, jegyzo(~nagynvarad.hu e-mail címéről
küljde meg az érintett ügyintézőnek és akkor nincs vita, hogy megkapta, vagy nem kapta,
elküldte vagy nem küldte.

Csomor Tibor polgármester: A Tutti Tibor-féle indítváimyal kapcsolatban is dönteniük kellene.
Szerinte név szerinti szavazásnak minősül a nem többségi szavatatot adók nevének feltüntetése.
Erre javasolta legutóbb is azt, hogy tartsák meg annak a lehetőségét, hogy a kisebbséget
alkotók, ha úgy kérik, legyenek név szerint megjelölve. Ha ez általánosan, minden
döntéshozatalnál nem is jelenik meg, de ha egy-egy döntésnél úgy kérik, hogy adott személy
neve legyen az igenek vagy a nemek mellett, akkor ez jegyzőkönyvben rögzítve legyen.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen, szavazattal megalkotta

5/2016. (111.25.) számú önkormányzati rendeletét
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról

5. Napirend: Előterjesztés a 2015. évi éves ellenőrzési jelentésről
(jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Muskát Zoltán alpolgármester: Ne tárgyaljuk. Azért mert azt olvasta benne, hogy mi kértük,
hogy ezek legyenek az ellenőrzési szempontok. Ez szerepel az A) pontban. A testület által
elfogadott terv nem ezt tartalmazta.

Csomor Tibor polgármester: Az előterjesztés anyagát nem a jegyző Írta. Aki az ellenőrzési
feladatot kapta, nem tudta nii volt a háttérben.

Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy azérintett távollétében ne tárgyalják.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
alábbi határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett
jegyző képviselő-testületi ülésen való jelenlétéig elnapolja a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés
tárgyalását.

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

58/2016. (111.21.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett jegyző képviselő-testületi ülésen
való jelenlétéig elnapolja a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés tárgyalását.



6. Napirend: Egyebek
(j egyzőkönyvhöz mellékelve)

Hegedűs Sándor képviselő, PÜB elnök: A közmunka anyagráfordítás, -beszerzés,
elszámolásról a polgármester a PUB ülésén beszámolt. Scháffer Józseg PUB ehiökhelyettesúr
hozzászólása az volt, hogy a PUB és a testület is folyamatában kapjon tájékozatást. A PUB
elfogadta az elszámolást, a testületnek is elfogadásra ajánlja.

Csomor Tibor polgármester: Szerinte adott tájékoztatást folyamatában is, még ha részleteiben
nem is ilyen aprólékosat. Ez a tájékoztatás pro és kontra működott. Többször tett
előterjesztéseiben említést ezekkel kapcsolatban. Ha valami részleteiben érdekelte a
képviselőket, megkérdezhették volna. Igyekszik értelmes, hasznos dolgokra felhasználni az
állami pénzeket.

Késics János képviselő: Megjegyzi, számára a PÜB ülésen derült ki, hogy van 3 db Új tolós
fűnyíró. Az ilyen beszerzésekről szeretnének folyamatában tudni.

Csomor Tibor polgármester: Igyekszik a kéréseknek eleget tenni. Múlt héten volt nála az a
pályázatíró, aki a magyar-horvát határokon átnyúló pályázatnak lehetne a menedzsere.
Megnyílt a pályázati lehetőség, május közepéig lehet beadni. A darázsi elöljáró-helyettes is volt
nála, ő tud magyarul. Ugy érzi, hogy talán jó esélyük lesz, a horvátoknak jók a jobboldali
politikai kapcsolataik, mind a horvátoknál, mind a magyaroknál. Nagyobb részben tudnak
rajtunk Segíteni ők, mint fordítva. Ugyanebben a kérdéskörben megy majd a Duna-Dráva
Nemzeti Park igazgatójához is tárgyalni, mert az ő bevonásuk plusz pontokat jelentene. Reméli
be tudják őket venni a pályázatba. 5 évig kell a beszeréseket tartani arra a cé]ra, amire a pályázat
irányul, utána szabad tőkévé válnak, ami számunkra nem lenne hátrány. Alapvető gondolata az
erdei iskola szerű dolog lenne, nem az általános, megszokott, hanem a Duna-völgye és annak
élővilágának bemutatása lenne a célja. A horvátok egy 60 személyes kirándulóhajót szeretnének
Batinára. A tervezett projektköltség 500.000 Euró, mind a kölkedi, mind a darázsi részről.

Hegedűs Sándor képviselő: A főldutak felújítása kapcsán is kellene tervezi, mert lassan
megnyitják a pályázatot. Gondolkodjunk el, mit akarunk betervezni oda?

Csomor Tibor polgármester: Minimum egy MTZ adatperekkel, amire szükség lenne.

Muskát Zoltán alpolgármeser: Mi van a Mecsek-Dráva tagdíjjal?

Csomor Tibor polgármester: Nem fizettünk, nem is tudott róla, hogy kell. Varga Veronika
kirendeltség-vezető a PUB ülésén ismeretette jegyzői értekezleten tudomására jutott, e
témakörben tervezett átalakításokat. Szerinte várjanak, ne döntsenek most erről.

Muskát Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy ne csináljanak még semmit. Mi a társulásból
nem kaptun semmit, csak annyit, hogy ők viszik el a szemetünket.

Csomor Tibor polgármester: Dr. Juhász Gábor ügyvéddel meghatalmazták a jogi
képviseletükre, de megbízási szerződést nem köttöttek vele. Ugyvéd Úr 150.000,- Ft+AFA
összegű számlát állított most ki, szerinte ez korrekt összeg. Korábban volt egy 30.000,- Ft-os
számlája. A megbízási szerződésben szereplő 80 Ft/km-os költségtérítés csak a nevünkben
történő eljárások esetén kerül felszámításra, akkor nem, ha lejön Kölkedre jogi tanácsadást
nyújtani. Kéri, hogy aki ezekkel a feltételekkel elfogadhatónak tartja a megbízási szerződést,
az támogassa.



Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
alábbi határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JUHASZ
Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződést a mellékelt tartalom szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

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

59/2016. (111.21.) számú határozat
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete a JUHASZ Ugyvédi Irodával kötött
megbízási szerződést a mellékelt tartalom szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Csomor Tibor polgármester: Kiküldte dr. Hasznek József ajánlatát. Az úr a környéken van, jól
kvalifikált. Reméli, hogy hamarosan szükség lehet a műszaki ellenőrre. Ez ő maga nem lehet.
Hausznek árai korrektek, személyesen is egyeztetett vel. Nem csak nagy beruházásokat, kisebb
munkákat is elvállal. Javasolja, hogy szükség esetén dr. Hausznek Józsefet bízzák meg a
műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
alábbi határozati javaslatot: Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy szükség esetén dr. Hausznek Józseffel kössön megbízási szerződést a
műszaki ellenőrzési feladatok ellátására. A melléklet szerinti árak mellett felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

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

60/2016. (111.21.) számú határozat
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
szükség esetén dr. Hausznek Józseffel kössön megbízási szerződést a műszaki ellenőrzési
feladatok ellátására. A melléklet szerinti árak mellett felhatalmazza a polgármestert a megbizási
szerződés aláírására.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Csomor Tibor polgármester: A Baranya-Víz a mai napon megküldte a 2015. évi
eszközhasználati díjról a számlabekérőt. A közgyűlésen ha a nagyvárosok döntenek majd,
akkor abba a kistelepüléseknek nincs esélyük beleszóini, leszavazzák őket. Pénz ebből az
eszközhasználatból nincsen még, nem is tudja, mikor lesz. A gyermekek étkezésével
kapcsolatosan is ment ki előterjesztés. Jegyzőn keresztül kérték meg a Magyar Allamkincstár
állásfoglalását. Ennek tükrében a hiáiiyzók esetében az étkeztetés rendszerét ki kell találniuk.

Muskát Zoltán alpolgármester: Ezt a konyhának kell meghatároznia, ez nem az ő dolguk.
Felhívja a figyelmet, hogy a MAK állásfoglalás értelmében az önkormányzat az el nem vitt étel



után is megigényelheti a támogtást. Gyermekenként 170,- Ft támogatást biztosít az
önkormányzat.

Csomor Tibor polgármester: PÜB tárgyalta a LIMES projekt keretében az Altinummal
kapcsolatos tervezési költségeket. Az imént kapott telefonhívást, melyben arról tájékoztatták
Mohács Város képviseletében, hogy 400.000,- Ft-tal beszállnak a tervezési költségekbe.
Kölkedre így 1.000.000,- Ft tervezési költség hárul. Mivel az Altinummal érintett területen 9
ha földje van, bejelenti érintettségét és nem kíván a szavazásban részt venni.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
alábbi határozati javaslatot:

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

61/2016. (111.21.) számú határozat
Kölked Község Onkormányzat Képviselő-testülete bruttó 1.000.000,- Ft-tal járul hozzá a
Limes-Altinum projekt tervezési költségeihez, egyben felhatalmazza a polgármestert a
tervezési szerződés aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

7. Napirend: Képviselői interpellációk

Tutti Tibor képviselő: Kérdése polgármester felé, tudja-e hol áll a nagyriyárádi költségvetés
elfogadása?

Csomor Tibor polgármester: Van. Részleteibe nem kérdezett bele.

Tutti Tibor képviselő: Kéri a polgármestert, hogy nagyléptékben mondjon valamit a Kovács
Károly és a Kölkedért Közalapítványt támogató adományával kapcsolatban.

Csomor Tibor polgármester: Az ő kezéből már kifutott a szál. Pataki Ferencné kuratóriumi
elnök személyesen tárgyalt Budapester Kovács Károllyal, aki apróbb változtatásokat javasolt.
Például az esetleges maradványokat közösségi oktatásba, közműves szakkörbe kellene
befektetni.

Tutti Tibor képviselő: Ki a támogatás célközönsége?

Csomor Tibor polgármester: Nincs szegregáció, a diákok, így, egységesen kezelve.

Tutti Tibor képviselő: Csak kölkedi, kölkeden tanulók?

Csomor Tibor polgármester: Kölkedi állandó lakóhellyel rendelkező diákok. Ők lehetnek
álatlános iskokások, középiskolások és felsőfokú tanulmányokat folytatók is.

Tutti Tibor képviselő: Ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak, a hivatalnak nincs semmi
dolga?



Csomor Tibor polgármester: Nincs. Az alapítvány kapja majd a támogatást és csak évenként.

Tutti Tibor képviselő: Azt azért megjegyzi, hogy nehezményezi, amiért a közalapítvány nem
kereste meg, nem vonta be a helyi nemzetiségeket és a helyi civil szervzeteket. A nemzetiségi
önkormányzatok esetében ez plusz pontokat és jövőre több támogatást jelentett volna.

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

Km.f.

~~éPp4.
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Csomor Tibor : Z ermarm-n dr. Kovács Anikó

‚ . „polgarmester ~ jegyzo
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KÖLKED KÖzsÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181

MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő testülete 2016. március 21-én (hétfőn) 1600 órai kezdettel tartja
nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Onkormányzati hivatal nagyterme.

Tájékoztatom, hogy a KÖZMEGHALLGATÁS idó~onIja: 2016. 03. 21. 18:00 óra, helyszíne a
Polgári Olvasókör 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!

Nyilvános ülés további napirendjei:

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér László intézményvezető

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

3.) Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról
Előadó: Zimmermarm-né dr. Kovács Anikó jegyző

4.) Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Mí~ködési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

5.) Előterjesztés a 2015. évi éves ellenőrzési jelentésről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

6.) Egyebek

7.) Képviselői interpellációk

Zárt ülés naiirend lej:

1.) Előterjesztés települési támogatás kérelmekről
Előadó: Csomor Tibor polgármester



2.) Előterjesztés Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számla feloldásához
Előadó: Csomor Tibor polgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok!

Kölked, 2016. március 10.

Csomor Tibor s.k.
polgármester



Előterjesztés

Készült Kölked Község Önkormányzata 2016. március 21-i ülésére.

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. február 15-i és 2016. február 29-i képviselő-testületi üléseken hozott döntéseket a települési
támogatások tekintetében végrehajtottuk, a támogatások kifizetése, kiutalása, ill. az elutasításról
szóló döntés postázása megtörtént az alábbiak szerint:

13/2016. (II. 15.) sz. határozat: jegyző felkérése, hogy a március 21-i ülésre terjessze elő az SzMSz
módosítást. Jelen ülésünkön külön napirendi pontként tárgyaljuk.

14/2016. (II. 15.) sz. határozat: tanyagondnoki beszámoló elfogadása.

15/2016. (II. 15.) sz. határozat: tanyagondnok bérének bruttó 160.000,- Ft/hó összegre való emelése.
A munkaszerződés módosítás megtörtént, azt a MÁK felé továbbítottuk.

16/2016. (II. 15.) sz. határozat: A háziorvosi feladatokat ellátó „Két Csilla-G” Kft. havi 50.000,- Ft-os
támogatásáról döntés. A döntésről tájékoztattuk a háziorvost, a támogatás utalása megtörtént.

17/2016. (II. 15.) sz. határozat: módosításokkal kiegészített költségvetés-tervezet elfogadása,
valamint a polgármester felkérése, hogy március 15-e előtt terjessze elő a költségvetési rendeletet.

18/2016. (II. 15.) sz. határozat: polgármesteri beszámoló elfogadása.

19/2016. (II. 15.) sz. határozat: 2015. évi könyvtári tevékenységről szóló beszámoló elfogadása, a
könyvtáros lelkiismeretes munkájának megköszönése. A köszönő levelet kézbesítettük Vincze
Józsefné részére.

20/2016. (II. 15.) sz. határozat: a kölkedi kirendeltség munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

21/2016. (II. 15.) sz. határozat: polgármesteri beszámoló elfogadása a pályázati tervezésekről, illetve
beruházásokról.

22/2016. (II. 15.) sz. határozat: étkezési hozzájárulás megfizetési kérelem elutasítása. A döntésről
tájékoztattuk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

23/2016. (II. 15.) sz. határozat: Pedagógusnapra ingyenes étkezés biztosítása a pedagógusok részére.
A döntésről a Kölkedi Általános Iskola igazgatóját értesítettük.

24/2016. (II. 15.) sz. határozat: hozzájárulás a Kölkedi Fehér Gólya Óvoda augusztus havi zárva
tartásáról. A döntésről az óvodavezetőt tájékoztattuk.

25/2016. (Il. 15.) sz. határozat: Fehér Gólya Óvoda Szülői Közösségének Gyereknap program
szervezésének ötletének támogatása. Erről az óvodavezetőn keresztül a szülői közösséget
tájékoztattuk.

26/2016. (II. 15.) sz. határozat Gojkovics István lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a
lakhatási támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (áramdíjra 1.000.- Ft/hó).



27/2016. (II. 15.) sz. határozat Balog Györgyné lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a
lakhatási támogatás elutasításáról szóló határozat kézbesítése megtörtént.

28/2016. (II. 15.) sz. határozat Rózsahegyi Péter gyógyszer támogatásáról: kérelmező részére a
vagyonnyilatkozatot megküldtük, arról nyilatkozott, jelen ülés elé terjesszük kiegészített kérelmét.

29/2016. (II. 15.) sz. határozat Orsós Péterné Fundamenta megtakarításának feloldásáról:
kérelmező részére a feloldás megállapítása, ill. arról tájékoztatás megtörtént.

30/2016. (II. 15.) sz. határozat Csomor József Fundamenta megtakarításának feloldásáról:
kérelmező részére a feloldás megállapítása, ill. arról tájékoztatás megtörtént.

31/2016. (II. 15.) sz. határozat Mihálovics Györgyné Fundamenta megtakarításának feloldásáról:
kérelmező részére a feloldás megállapítása, ill. arról tájékoztatás megtörtént.

32/2016. (II. 15.) sz. határozat Óvári Lajos Fundamenta megtakarításának feloldásáról: kérelmező
részére a feloldás megállapítása, ill. arról tájékoztatás megtörtént.

33/2016. (II. 15.) sz. határozat Csapóné Witzl Lívia Fundamenta megtakarításának feloldásáról:
kérelmező részére a feloldás megállapítása, ill. arról tájékoztatás megtörtént.

34/2016. (Il. 15.) sz. határozat Balogh Beáta első lakáshoz jutók támogatásáról: kérelmező részére a
támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (50.000.- Ft).

35/2016. (II. 15.) sz. határozat Fortenbacher Attila és neje első lakáshoz jutók támogatásáról:
kérelmező házaspár részére a támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (50.000.- Ft).

36/2016. (II. 15.) sz. határozat Jasper Attila lakásbérleti kérelméről: a döntésről való tájékoztatással
egyidejűleg a lakásbérleti szerződést aláírásra megküldtük kérelmezőnek.

37/2016. (II. 15.) sz. határozat szociális tűzifáról: kérelmezők részére a támogatás megállapítása, ill.
kiszállítása még az ülés napján megtörtént.

38/2016. (II. 29.) sz. határozat a Tatai-féle házvásárlási szándékról: a tulajdonosok a felkínált 3,5
millió forint összeget elfogadták, így az adás-vételi szerződés aláírása megtörtént.

39/2016. (II. 29.) sz. határozat: a Limes-Altinum projektről szóló beszámoló elfogadása.

40/2016. (II. 29.) sz. határozat: Döntés a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések,
TOP-2.1.3-15 pályázat benyújtásáról, és a Baranya Megyei Önkormányzattal történő együttműködési
megállapodás aláírásáról. Az együttműködési megállapodást aláírásra megküldtük a BMÖ-nek.

41/2016. (II. 29.) sz. határozat: Döntés „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”, TOP-1.4. 1-15 pályázat
benyújtásáról, és a Baranya Megyei Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás
aláírásáról. Az együttműködési megállapodást aláírásra megküldtük a BMÖ-nek.

42/2016. (II. 29.) sz. határozat: Döntés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”,
TOP-4.1. 1-15 pályázat benyújtásáról, és a Baranya Megyei Önkormányzattal történő együttműködési
megállapodás aláírásáról. Az együttműködési megállapodást aláírásra megküldtük a BMÖ-nek.

43/2016. (II. 29.) sz. határozat néhai Peti Jánosné Fundamenta megtakarításának feloldásáról:
kérelmezők részére a feloldás megállapítása, ill. arról tájékoztatás megtörtént.



44/2016. (II. 29.) sz. határozat Czimmer Gábor lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a
lakhatási támogatás megállapítása, ill. utalása megtörtént (gázdíjra 5.000.- Ft/hó).

45/2016. (II. 29.) sz. határozat Kosztics Miklós lakhatási támogatásáról: kérelmező részére a
lakhatási támogatás elutasításáról szóló határozat kézbesítése megtörtént.

46/2016. (II. 29.) sz. határozat Kosztics Miklós rendkívüli települési támogatásáról: kérelmező
részére a rendkívüli települési támogatás megállapítása megtörtént (köztemetési költségeinek
10.000,- Ft-tal történő mérséklése formájában).

47/2016. (II. 29.) sz. határozat Balog György rendkívüli települési támogatásáról: kérelmező részére
a rendkívüli települési támogatás megállapítása, a részére történő 5.000,- Ft élelmiszer beszerzése,
illetve átadása megtörtént.

Kölked, 2016. március 10.

Csomor Tibor s. k.
polgármester

Határozati iavaslat:

Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.
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A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KÖLKED

Kölked, 2016. március 11. Készítette: Némethné Pap Veronika
Vajda Veronika



A Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a
családsegítés, amelyet a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szabályoz.
Gyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatok alapján végezzük.
A szolgáltatások egymás mellé rendelve, egymás szakmai munkáját segítve és kiegészítve
működnek. A családsegítő- és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai között szoros
együttműködés zajlik, egymás jelzőrendszereként működnek, és segítik egymás
tevékenységét.

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A szo1i~á1tatás Célja, feladatai
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, mely a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, egyéb krízis helyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt
szolgáltatást.

A Szolgálat szakmai munkája során biztosítja:
. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
. a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok

megoldásának elősegítését,
. a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,
. a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a

fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

. a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfiiktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A szolgáltatás célja az alapvető szociális gondokkal küzdő egyének és családok
krízishelyzetének kezelése, a tartósan segítségre szorulók átfogó gondozása, szociális és
mentális ellátás biztosítása, illetve prevenció.

A családgondozás keretében segítséget nyújtunk a szociális problémák miatt veszélyeztetett,
illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. Feladatunk, hogy a településen élő
szociális és mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került személyek, családok
életvezetési képességét megőrizzük, az ilyen élethelyzetekhez vezető okokat feltárjuk,
megelőzzük, valamint a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük. Az életvezetési képességek
megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése
érdekében tájékoztatást nyújtunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási
ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást biztosítunk. Segítséget nyújtunk az egyéneknek a szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ügyek vitelében. Meghallgatjuk az egyén panaszát, és lehetőség szerint
intézkedünk annak megoldása érdekében. Családgondozással elősegítjük a családban
jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. A családgondozás a
családgondozó és az ügyfél együttes munkafolyamata, mely együttes megállapodáson alapul.



A családdal való kapcsolat felvétele után a családgondozó feladata, hogy információt
szerezzen minden olyan lényeges tényről és körülményről, ami a családdal való további
munkát befolyásolhatja. Fel kell mérnünk a családok szociális, és pszichológia
háttértényezőit. Ha szükséges, a családgondozó környezettanulmányt készít.

A családsegítés nyitott intézményként működik, szolgáltatásait a település ellátási területén
élő, bármilyen problémával küzdő, segítségre szoruló igénybe veheti. Az intézmény
szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes kivéve a nem foglalkoztatott rendszeres szociális
segélyében részesülők, akik a részére az önkormányzat rendelete együttműködési
kötelezettséget Ír elő. A szolgáltatások igénybe vehetők személyes jelentkezéssel és
kapcsolatfelvétellel, valamint a más intézmények és személyek javaslata, jelzése alapján
felkutatott családok, egyének együttműködésével.

A csa1ádse~ítés célcsoportjai
o ügyintézési nehézségekkel küzdő személyek,
o az élethelyzetükben megrendült családok,
o az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók,
o aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők,
o alkohol- és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők és családjaik,
o az alacsonyabb jövedelmű családok,
o a krízishelyzetbe került személyek és családok,
o a bántalmazottak,
o a lakhatási problémákkal küzdők,
o a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai betegek.

A klienskör túlnyomó részét az idős és egyedülálló emberek, illetve a munkanélküliek teszik
ki. Magas a csökkent munkaképességűek és a szenvedélybetegek aránya, illetve szinte a teljes
klienskörre jellemzőek a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok.

Az esetkezelések jeHeEe
A családsegítői tevékenység körébe tartozik az ügyintézési nehézségekkel küszködők részére
nyújtott segítségnyújtás, amely egyszeri találkozás alkalmával is biztosítható (Pl.
nyugdíjazással, családtámogatási ellátások igénybevételével kapcsolatos nyomtatványok
kitöltése, megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos ügyintézés, segélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés, hozzátartozói ellátások igénylése, foglalkoztatással kapcsolatos
problémák segítése, családi-kapcsolati problémák kezelése, iratszerkesztés, adományozás).

A Családsegítő Szolgálat gondozási tevékenységét az egyénre, családra vonatkozóan
elkészített megállapodás és gondozási terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi.

Ha a kliens problémája helyi szinten nem kezelhető, illetve meghaladja a szociális szakember
kompetenciáit, egyéb intézménybe, szakemberhez irányítjuk.

A településeken a fogadóórák heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, mind a
gyermekjólét, mind a családsegítés részéről.



A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT HELYI ADATAI

For2almi adatok
201 5-ben a családsegítés forgalmi naplójának adatai szerint 230 esetben nyüjtottunk
Segítséget a település lakosainak, amely f~óleg tanácsadásra, hivatalos ügyek intézésére, más
szakemberekhez történő továbbirányításra, segítő beszélgetésekre terjedt ki.

A családsegítő szolgáltatást 2015-ben 100 f’ó vette igénybe.
Felvételiiket a következő okok indokolták: életviteli problémák, lelki- mentális okok,
kapcsolati problémák, anyagi nehézségek, foglalkoztatással összefüggő gondok,
ügyintézésben segítségkérés, információnyújtás.
Együttműködési megállapodás keretében 52 fZ5t gondoztunk.

A szolEáltatást i2énybe vevők
Az ügyfelek 66%-a volt nő, 34%-a pedig férfi. Az életkori jellemzőkről elmondható, hogy
legmagasabb arányban (28%-ban) az 50-6 1 év közöttiek jelentek meg Szolgálat’mknál.

A gazdasági aktivitás tekintetében a foglalkoztatott ügyfelek aránya az összes ügyfélhez
viszonyítva 18%, a munkanélkülieké közel 18%, míg az inaktív, de nem nyugdíjas ügyfeleké
37%. Az összes megjelenő ügyfelek közül az inaktív nyugdíjasok aránya 23%. Eltartott 4%.

A családi összetétel tekintetében az ügyfelek 39%-a él egyedül. Ezt követi a gyermekes
családok kategória, amely közel 20%. Legkisebb arányban az eltartottak (4 fZ5) jelentek meg a
családsegítő szolgálatnál.

Az ügyfelek iskolázottsági adatait áttekintve látható, hogy a hozzánk forduló ügyfelek 73%-a
általános iskola 8 osztályával rendelkezik. Az ennél alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezők száma 9 fó (az összes ügyfél 9%-a). Szakmunkásképző iskolát, szakiskolát
befejezett ügyfelek száma 12 fó (az összes ügyfél 12%-a). Erettségivel rendelkezők aránya
6%, diplomával rendelkezőké pedig 0%.

A szol2áltatást i2énybe vevők problémái
A településekre jellemző a szociális, mentális problémák fokozott megjelenése. A nehéz
gazdasági helyzet, a munkahelyek számának folyamatos csökkenése, a munkanélküliség miatt
sok család kerül nehéz anyagi helyzetbe. A kilátástalanság mellé számos mentális probléma is
társul, melyek negatívan hatnak a családok életvezetésére, a szülő-gyermek kapcsolatra, a
családi összetartást erősítő, pihenést, regenerálódást segítő közös programok szervezésére.

Az egyre nehezebb anyagi helyzettel kapcsolatos problémákat a klienseink közel 32%-a
fogalmazott meg 2015-ben. Ezt követően a megváltozott munkaképességű klienseknek kellett
a legtöbb segítséget nyújtani (23%).

Az év folyamán rendszeresen kértek az ügyfelek ügyintézéshez segítséget, illetve
információkérés céljából is több alkalommal jelentek meg szolgálatunknál.

A problémák típus szerinti besorolása az adott probléma előfordulási gyakoriságát mutatja.
A hozzánk forduló családok nagy részénél jellemző volt e problémák együttes, olykor
halmozott megjelenése. A családgondozói munka során az ok-okozati összefüggések feltárása
a cél. Ha megvan a probléma gyökere, akkor az ok felszámolására kell koncentrálni. Ehhez



természetesen elengedhetetlen a család maximális együttmuiködése. A napi munka során az
ügyfelek figyelmének valódi gondjaikra történő irányítása, és a változtatás igényének
felébresztése a legnehezebb feladat.

A leggyakoribb problémák általában anyagi jellegűek, ami kapcsolódik a
munkanélküliséghez. A megélhetési gondok gyakran családi konfiiktushelyzetekhez vezetnek,
amelyek rányomják bélyegüket a gyermekek viselkedésére. Egyes családoknál gyakran társul
a már meglévő problémákhoz a szülők életvitele, a gyermekek elhanyagolása, esetenként
szenvedélybetegség.

Vannak olyan kliensek, családok, akik az elmúlt év során több alkalommal is kérték a
szolgálat segítségét más-más problémával.



GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A szol2áltatás célja. feladatai
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek családban történő optimális nevelkedését segíti elő, és a
már kialakult probléma esetén a veszélyeztetettség megszűntetésére törekszik. Feladata a
településen élő valamennyi gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének,
családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének
elősegítése, illetve utógondozása.

A segítségre szoruló családok gondozásánál a cél az, hogy egy meghatározott ideig tartó,
folyamatos segítő kapcsolatot alakítsunk ki, illetve tartsunk fenn annak érdekében, hogy a
kapcsolatot igénylő fél problémái feltárhatókká, megfogalmazhatókká, ezáltal megoldási
lehetőségei kialakíthatóvá váljanak. A problémamegoldás stratégiái, módjai az
együttműködés folyamatában alakulnak ki.

A családgondozás a segítő kapcsolatra épül. A család segítése, gondozása tervezett
tevékenység. Hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza,
hanem egy komplex, széles körű tevékenység, ahol a problémák megoldásában a „kis
lépések” elve érvényesül.

A komplex családgondozás során a szolgálat munkatársai
- felkutatják a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett családokat, megismerik a családok

belső szerkezetét és életük környezeti feltételeit,
- felismerik a konfliktusokat és ezek okait, és ezekre a klienssel közösen dolgoznak ki

lehetséges problémamegoldó stratégiát,
- együttműködnek a családdal kapcsolatban álló nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális

ellátó intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, s mindkét irányba közvetítő,
kapcsolatfejlesztő szerepet vállalnak,

- javaslatot tesznek a probléma megoldását segítő szakintézmények igénybevételére,
támogatják őket jogaik érvényesítésében.

A családgondozó a segítő kapcsolat keretében
- támogatja a gyermekeket az őket veszélyeztető körülmények elhárításában,

személyiségük helyes irányú fejlődésében,
- segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban

jelentkező működési zavarok megszüntetésében,
- kezdeményezi és összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére a szociális

alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.



A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HELYI ADATAI

A szo1~á1at 2ondozási tevékenysé2e
Kölkeden a 2015. évben 26 család 40 gyermekével állt kapcsolatban a szolgálat. A
Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe ~ új gondozott került. A gondozási esetek a
kapcsolatfelvétel módja szerint többségében, 3 esetben a Gyemekjóléti Szolgálat által
kezdeményezettek, de 2015-ben 1 esetben a jelzőrendszer kezdeményezte a kapcsolatfelvételt,
1 esetben pedig a szülő és a gyermek közösen kereste fel a szolgálatot.

A segítségre szoruló családok gondozása hosszú, sok esetben hat hónapon túli kapcsolatot
jelent egy-egy családdal.

Alapellátás keretein belül 2015-ben 17 gyermeket gondoztunk. Az alapellátásban történő
családgondozás esetén a családgondozó szükség szerint, havonta 1-2 alkalommal keresi fel a
családot. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények
kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújt segítséget. A veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel.

Amennyiben a családgondozó úgy látja, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül
nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik, kezdeményezi a gyámhatóságnál a
gyermek védelembe vételét.

Védelembe vétel keretein belül 7 gyermeket gondoztunk a településen. A gyermekek
védelembe vételére többek között az alapellátás sikertelensége, az együttműködés hiánya,
illetve iskolai hiányzások miatt került sor. A gyermekek egy része már 2 éven túl áll hatósági
intézkedés alatt. A védelembe vett gyermekekkel és családjukkal a családgondozó hetente -

kéthetente tartja a kapcsolatot, fIgyelemmel kísérve a nevelési-gondozási tervben előírt
feladatok megvalósulását. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében rendszeresen
tájékozódik a gyermekkel kapcsolatban álló intézményeknél, a gyermek fejlődéséről, a család
együttműködéséről szükség esetén esetkonferenciát szervez. A védelembe vétel
felülvizsgálatára évente kerül sor, de szükség esetén rendkívüli felülvizsgálat is
kezdeményezhető.

Szakellátásba került gyermek nem volt. A nevelésbe vétellel a családgondozók e
gyermekekkel kapcsolatos tevékenysége nem szűnik meg: a továbbiakban feladatuk a
gyermek családba történő visszagondozásának segítése, az otthon maradt családtagokkal
(szülőkkel, testvérekkel) való rendszeres kapcsolattartás.

Szakellátásból hazakerült, utógondozás alatt álló gyermek sem volt az elmúlt évben.
Utógondozás alatt álló gyermek esetében az illetékes gyámhivatal rendel ki családgondozót a
gyermek családjába történő beilleszkedés segítése céljából. A családgondozó feladata a család
és gyermek segítése a gyermek családban történő nevelkedése céljából.

A fent felsorolt ellátási formákon kívül foglalkozunk olyan problémákkal is, melyek nem
igénylik a gondozásba vételt: tanácsadással, információnyújtással, közvetítéssel segítjük a
családot a gyermekvédelmi problémái megoldásában. Tanácsadás keretében történő egyszeri
segítségnyújtásban 16 gyermek részesült, ami további 11 családdal bővítette a Gyermekjóléti
Szolgálattal kapcsolatba került családok számát.



A jelzőrendszer működése
Intézményünk feladata a jelzőrendszer működtetése, koordinálása. A jelzőrendszer tagjai
kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. A
jelzőrendszer tagjainak együttműködése által biztosított a gyermekvédelemben dolgozó
intézmények, szervezetek és szakemberek közötti információ áramlás. Ez a szakmai
kommunikáció a rendszer működésének alappillére.
A családgondozói munka folyamatos együttműködést, együtt gondolkodást igényel
valamennyi feladat, valamennyi gondozott család, hozzánk forduló ügyfél vonatkozásában.
A szolgálatunk folyamatosan kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések,
esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában.
2015-ben az együttműködő intézmények részéről 73 jelzés érkezett. Ezek túlnyomó része az
önkormányzatoktól, jegyzőktől, gyámhivataltól (32), illetve a közoktatási intézményektől (38)
érkezett, de a Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló intézmények közül az
egészségügyi szolgáltatók 1, a rendőrség 2 jelzést küldött.

A problémák típusaig a veszélyeztetettség okai
Jellemző, hogy a családokban a problémák egyre inkább halmozottan jelennek meg, a gondok
eredete, oka az összetettségük miatt egyre nehezebben meghatározható, így a megoldás felé
vezető hatékony feladatok megtalálása és megvalósítása sem könnyű feladat. Gyakori, hogy a
családgondozás, az érintett családokkal való szoros kapcsolattartás ellenére hosszabb idő
szükséges ahhoz, hogy a családokban pozitív irányú változások kezdődjenek.

A kezelt problémák túlnyomó részének hátterében gyermeknevelési problémák állnak, illetve
jelentős a magatartászavarban, teljesítményzavarban szenvedő gyermekek, fiatalok száma. Az
elégtelen lakáskörülmények, a munkanélküliség, illetve az ebből fakadó anyagi problémák, a
szülői elhanyagolás, a szülők, család életvitele, a családi konfliktusok is jelentős veszélyeztető
tényezők, de a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek, a családon belül
bántalmazások, a szenvedélybetegségek, illetve a fogyatékosság is helyet kapnak a
megoldásra váró problémák sorában. Egyre növekszik a tankötelezettség elmulasztása miatt
gondozásra szoruló gyermekek száma.

Az általunk gondozott gyermekek 33%-ánál tapasztaltunk a családban gyermeknevelési
problémát. A gyermeknevelési problémák gyakori kiváltói a családi konfliktusoknak: a nem
megfelelő gyermeknevelési módszerek, melyek a gyermek korához, értelmi fejlődési
szintjéhez nem igazodnak, gyakran eredményezik a szülők és gyermekük közti
konfliktusokat. Családi konfliktust 5 gyermek családjában tapasztaltunk ez a gondozott
gyermekek 13%-át jelenti.

A fenti problémákhoz szorosan kapcsolódnak a szülők, vagy család életvitelében megjelenő
nehézségek, mely a gondozott gyermekek 38%-át, 15 gyermeket érintettek. A család nem
megfelelő életvitele magában hordozza a gyermek helytelen nevelésének problémáját.
Leggyakoribb esetek: a gyermek számára veszélyeztető életkörülmények, lakáskörülmények,
a gyermek korának nem megfelelő napirend, kötelező (iskolai) elfoglaltságaik figyelmen
kívül hagyása.
Szülői elhanyagolást a gondozott gyermekek 45%-nál tapasztaltunk. Ennek megnyilvánulása
lehet a gyermek gondozásában megjelenő elhanyagolás (higiénés, táplálás, magára hagyás),
de lehet lelki elhanyagolás is.



A gyermekveszélyeztetettség legsúlyosabb formája a családon belüli bántalmazás, mely a
gondozott gyermekek közül tudomásunk szerint 2 családban fordult elő 2015-ben. Itt a
gyermekeket fizikailag bántalmazták, szexuális abúzusról nincs tudomásunk.

A személyes kapcsolattartás során a fenti problémák formálására, megoldására hívjuk fel a
figyelmet, és beszéljük meg az áthidaláshoz vezető lehetőségeket. A felülvizsgálatok során,
ha nem tapasztalunk tartós javulást a probléma megszüntetésére vonatkozóan, további félévre
meghosszabbodik az ellátás. A gyermekvédelmi prevenciós elképzelések megvalósításához
azonban minden esetben szükség van a szülő együttműködésére is, melynek hiánya sok
esetben az erőfeszítések ellenére is eredménytelenséghez vezet. Sajnos éppen azok a szülők
nem együttműködők, akiknek a gyermekeikkel gondok vannak (p1. távolmaradás szülői
értekezletről).

A szo1i~áIat szakmai tevékenysé2e
Szakmai tevékenységünk szerteágazó. A családgondozók a szociális munka eszközeivel
tudnak a családoknak segítséget nyújtani. Ezen belül segítő beszélgetésekkel próbáljuk a
krízishelyzetben lévő családokat segíteni. Fontos feladatunk, hogy a gyermekekre vonatkozó
jelzésekben leírt „tüneti problémák” mögött feltárjuk a családi rendszerben megtalálható
valódi problémákat.
A családgondozónak a családon belüli problémák beazonosítása után kell döntenie annak
lehetséges megoldásairól — vagyis arról, hogy milyen szolgáltatásba kell „delegálnia” a
családtagokat, gyermeket (pszichológus, jogász, pedagógus, egészségügyi intézmény, stb.).
Elengedhetetlenül fontos a különböző intézmények által nyújtott szolgáltatások ismerete, az
ott dolgozókkal való szakmai kapcsolat. Intézményünk által az ügyfelek számára ingyenesen
biztosítunk pszichológiai ellátást, jogi tanácsadást.

A gondozott családokkal a kapcsolattartás leginkább családlátogatás formájában valósul meg.
A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó családgondozó a 201 5-ös évben 104 alkalommal tett
látogatást a családok otthonában.
Segítő beszélgetésekkel 161, tanácsadással 20, és információnyújtással 24 alkalommal
segítettük a családok problémáinak megoldását.
A jelzőrendszer tagjaival 65 esetben került sor szakmaközi megbeszélésre.

A védelembe vételi eljárás során a Gyámhivatal tárgyalást hív össze a gyermekkel
kapcsolatba álló segítő szakemberek közreműködésével, illetve — ugyancsak tárgyalás
keretében — évente felülvizsgálja az intézkedés szükségességét. Ezeken a gyermekjóléti
szolgálat munkatársa meghívottként vesz részt. 2015-ben 1 esetben került sor első védelembe
vételi tárgyalásra, illetve 12 esetben a védelembe vétel felülvizsgálatára.
Említést érdemelnek még a más szolgáltatásokba, a külső szolgáltató (nevelési tanácsadó,
munkaügyi központ, stb.) felé történő problémajelzések, esetközvetítések (3).

Hivatalos ügyekben 28 esetben működtek közre a családgondozók. A Gyermekjóléti Szolgálat
feladatköre 2014-ben bővült. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szó ló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet az elmúlt évben egyes ellátási
formák igényléséhez szükségessé tette a (halmozottan) hátrányos helyzet feimállásának
megállapítását. Az eljárás során szükség lehet a gyermek lakókörnyezetének,
lakáskörülményeinek feltérképezésére. A környezettanulmány elvégzésére a települési
önkormányzat jegyzője felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot.



Ü2yfélfo2adás
A körzet minden településén tartunk ügyfélfogadást a települési önkormányzatok által
biztosított helyiségben.
Az ügyeleti időn kívül a családgondozó telefonon bármikor elérhető, a településeken
kihelyezett plakátokon megtalálható az elérhetősége.
A családgondozók rugalmas időbeosztásban dolgoznak, mert a munka jellege megkívánja a
terepmunkát és a gondozott családokhoz történő alkalmazkodást.

Az intézmény dokumentációja
A segítő munka hatékonyságához nélkülözhetetlen a már kialakított, rendelkezésünkre álló
adatbázis, amely a gyermekek nyilvántartásba vételétől, a törzslapon, az adatlapokon át, a
családgondozói tevékenység leírásáig mindent magában foglal.

Ügyfeleinkről sorszám-, forgalmi- és gondozási esetnaplót vezetünk, melyeket családonként
rendszerezünk.
A szolgálatnál megjelentekről forgalmi naplót vezetünk. Ez tartalmazza, hogy milyen
problémával keresett fel bennünket (anyagi, családi-kapcsolati, életviteli, egészségügyi,
ügyintézés, információkérés, stb.) és milyen típusú segítséget (információközvetítés,
ügyintézés, tanácsadás, segítő beszélgetés, továbbirányítás, stb.) tudtunk nyújtani.

A családgondozásban részesülőkről a gyermekjóléti szolgálat ún. „macis lapokat” (egyéni
törzslap, családi törzsiap, egészségügyi lap, egyéni gondozási-nevelési terv védelembe vétel
esetén, helyzetértékelés) vezet, melyek a szülő, esetenként a gyermek által is aláírásra
kerülnek. Ezek naprakész vezetése fontos, mivel itt dokumentáljuk le a család állapotát,
problémáját, a megtett intézkedéseket, a család vállalásait a helyzetük változtatása érdekében,
a családdal kapcsolatot tartó szakemberek feladatait.

Az alapellátásban részesülő gyermekek cselekvési tervét a környezettanulmány tartalmazza.
A védelembe vett gyermekek gondozása az egyéni gondozási-nevelési tervben meghatározott
együttműködési megállapodás, cselekvési terv alapján történik.

A védelembe vett gyermekekkel végzett tevékenységükről havonta, az alapellátás keretein
belül gondozottakról negyedévente készítünk értékelést.

A Családsegítő Szolgálat gondozásába kerülő kliensekkel kötött írásbeli megállapodás részei:
adatlap, együttműködési megállapodás, esetnapló. Az együttműködési megállapodás
tartalmazza: az ellátás kezdetének időpontját, az ellátás időtartamát, a kliens, illetve a kliens
és a családgondozó által közösen megfogalmazott problémát, a célokat és a megvalósításra
váró feladatokat, az együttműködés módját, a találkozások rendszerességét, az együttműködő
szolgálatok, intézmények megnevezését, a kliens és a családgondozó vállalásait. A
megállapodást mindkét fél aláírásával hitelesíti.

A rendszeres szociális segélyezettek a beilleszkedési program keretében történő nyilvántartása
tartalmazza a megállapító határozatot, kapcsolattartási lapot, egy egyéni élethelyzetet felmérő
kérdőívet, a beilleszkedési tervet és az egyuttműkodési megállapodást.



Működési tapasztalatok
A lakosság egyre nagyobb hányada fordul segítségért a családgondozóhoz, tZ5ként információ-
illetve a hivatalos ügyek intézéséhez kért segítségnyújtásért.

A szolgálat székhelyén, Mohácson tartott esetmegbeszéléseken szükség esetén szakemberek
segítenek a területi munkában adódó problémák megoldásában.

A családokkal történő találkozások helyszíne f~óként az otthonuk, de a szolgálat számára a
települési önkormányzatok által biztosított helyiségekben is többször keresnek fel a kliensek.
A kapcsolattartás fZ5ként a szülőkkel történik, heti-kétheti rendszerességgel. Gondozott
családok esetében a családgondozó személyesen, családlátogatás keretében tartja a
kapcsolatot az ügyfelekkel.

Az egy ügyféllel való foglalkozás időtartama egyénenként, problémánként változó. Vannak,
akik csak egyszeri problémával (információkérés, hivatalos ügyekben való segítségkérés, stb.)
keresik fel a szolgálatot, míg egyes családokkal több éve kapcsolatban vagyunk. A velük való
foglalkozás időtartama meglehetősen magas, ami a találkozások, látogatások számából,
gyakoriságából, az ügy háttérmunkáiból (szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése,
esetkonferenciák, esetmegbeszélések a jelzőrendszer tagjaival, stb.) adódik. A
családlátogatások gyakorisága az esetkezelés jellegétől rngg, időtartama szintén az esettől
rnggően 1-2 óralalkalom. Az adott esettel történő munka sokszor több hónapot, Sőt több évet
is igénybe vehet.

A szülőkkel és a gyermekekkel való együttműködés az esetek többségében pozitívnak
mondható: lehetőségeikhez mérten igyekeznek eleget tenni a cselekvési tervben
meghatározott feladataiknak. Mind az alapellátottak, mind a védelembe vettek között is
akadnak azonban olyan szülők és/vagy gyermekek, akik ellenállást tanúsítanak: kifogások,
magyarázatok segítségével megpróbálnak kibújni a feladatok teljesítése alól.



Előterjesztés

Készült Kölked Község Képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésére

A Szervezeti és Működési Szabályzat 12. ~-a szabályozza a népi kezdeményezés intézményét

is. Mivel a mögöttes törvényi rendelkezés hatályát vesztette, ezért ilyen névvel ez már nem

szerepelhet a rendeletben, az elnevezést módosítani kell és a részletes eljárási rendelkezéseket

is meg kell állapítani háttérjogszabály hiánya miatt.

Tervezet:
Helyi népszavazás, népi kczdcményczés

12.~

(1) A képviselő-testület, a jogszabályi kötelezettségek mellett köteles kitűzni a helyi
népszavazást akkor is, ha azt a helyi választópolgárok legalább huszonöt százaléka
kezdeményezte.
(2) A népi kezdeményezés kötelező tárgyalásának feltétele, hogy azt öt százalékánál több
helyi választópolgár kezdeményezze.

(3) A helyi népszavazás lebonyolítására a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényt
kell alkalmazni.

12/A. ~

Kölkedi polgári kezdeményezés

(1) Kölkedi polgári kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan
ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Polgári kezdeményezést legalább 60 választópolgár nyújthat be a polgármesternek,
melyet a képviselő-testület köteles megtárgyalni.

(3) Polgári kezdeményezés tárgyalás nélkül csak akkor utasítható el, ha
- olyan ügyre vonatkozik, amelynek elbírálására a helyi képviselő-testületnek
nincs hatásköre vagy illetékessége,

- megtárgyalása lehetetlen.
A visszautasítás okát Írásban közölni kell.

(4) A polgári kezdeményezés tárgyában hozott döntését a polgármester köteles hirdetmény
útján közzétenni.
(5) A polgári kezdeményezést a választópolgárok a jegyző által hitelesített - aláÍrt és
lepecsételt - aláírásgyűjtő íven kezdeményezhetik, melynek tartalmaznia kell



a) a képviselő-testület elé bocsátandó kérdés meg ogalmazását, az egyetértés és
csatlakozás

kinyilvánítását,
b) sorszámot, olvasható nevet, állandó lakcímet, szül. évet, anyja nevét és a saját kezű

aláírást.
(6) Az a) pontban meghatározottakat az aláírásgyűjtő ív minden oldalára fel kell Írni.
(7) Az aláírásgyűjtő íveket a polgármester haladéktalanul átadja a jegyzőnek, aki 8 napon

belül gondoskodik a hitelesítésről és annak eredményéről a polgármestert írásban tájékoztatja.
A hitelesítés a jelen rendelet által előírt számszerűség ellenőrzését, valamint az aláíróknak az
állami népesség-nyilvántartás alapján történő azonosítását jelenti, kizárólag a
választójogosultság és az állandó lakóhely megállapítása céljából. A hitelesítés szűrópróba
szerű vizsgálattal is történhet. Ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások
eredetiségét illetően, a jegyző - szúrópróba szerűen - egyes aláírások valódiságát is
ellenőrizheti.
(8) A polgári kezdeményezés indítvány érdekében minden választópolgár jogosult aláírásokat
gyűjteni.
(9) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen, munkaviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettség teljesítése közben, fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél szolgálati
viszonyban lévő személyektől, a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény betegellátó részlegében,
tanintézményben. ..

(10) A polgári kezdeményezést lebonyolító szerv a Nagynyárádi Közös Onkormányzati
Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.
(11) A polgári kezdeményezés lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését
terhelik.
(12) A polgári kezdeményezés eredményéről a település lakosságát hirdetmény útján a
polgármester tájékoztatja.

A jegyzőkönyv-hitelesítéssel kapcsolatosan javasolnám még megfontolásra, hogy rögzítse a
képviselő-testület az SzMSz-ben, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők a jegyzőkönyv
kézhezvételétől számított 3 napon belül kötelesek visszajelezni a kirendeltség-vezető felé a
kért módosításokat, javításokat illetően. Erre azért volna szükség, mert a folyamatos
egyeztetések miatt nagyon nehéz tartani a 15 napon beküldési határidőt.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fentiekről dönteni szíveskedjék!

Kölked, 2016. március

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



Kölked Község Önkormányzat Képviselő — testülete
.. ./2016. I I számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3.* /1/-/2/ bekezdése, 4.* /3/ bekezdése, 13.* /1/-/2/ bekezdése,
19.*, 20.* /3/ bekezdése, 21.* /6/ bekezdése, 23.* /3/ bekezdése, 27.~ /2/ bekezdése, 33.* /3/
bekezdése, 34.*, 42.*, 54.~ /1/-/2/ bekezdése, 62.~ /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 helyiségekre 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 Iakásjuttatás 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 150%-át., egyedülálló esetében a 200%-át.
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/2/ Nem jogosult szociális bérlakásra, akinek a tulajdonában és vele együtt költöző családtagja
tulajdonában olyan ingó- vagy ingatlan vagyon van, melynek értéke meghaladja az öregségi
nyugdíj százszorosát.
A jogos lakásigény mértéke

A jogos lakásigény mértéke

7.~ /4/ 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 fó esetén egy szoba, két fó esetén 1 1,5 szoba, három fó
esetén 1,5 2 szoba, négy f’ó 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,
c./ arról szóló nyilatkozatot, hogy kérelmezők tulajdonában van-e olyan ingó- vagy ingatlan
vagyon, melynek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj százszorosát.

/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.

10. ~ Az intézmények, vállalkozások szakember ellátása érdekében lakás biztosítható mnak a
szakembernek:
a.! akinek alkalmazása valamely intézmény vagy vállalkozás feladata ellátásához szükséges,
valamint
b./ aki vállalja, hogy állandó lakosként bejelentkezik Kölkcdre.



11. ~ /il 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.

12/ Szakember elhelyezés céljából lakást bérbe adni a képviselő testület határozata alapján
lehet.

A bérleti jogviszony tartalma

A lakás átadása

11. ~ /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 tilntetni a lakás és
lakásberendezések tényleges állapotát, illetve azok hiányát. A bérlő az átvételt a leltár
aláírásával köteles elismerni.

/3/ A bérlő köteles a lakást rendeltetésszerűen használni, és abban életvitelszerűen lakni.

A lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzése

l2.~ /1/ A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A bérlő előzetes értesítés alapján köteles a lakásba
történő bejutást biztosítani és tűrni az ellenőrzést.

/2/ Önkormányzati lakás albérletbe adásához a bérbeadó akkor járulhat hozzá, ha a lakásban
lakó személyek mindegyikére legalább 5m2 lakószoba terület jut. A bérbeadó a hozzájárulást
az bérlő közösségellenes, ismétlődő magatartása alapján visszavonhatja.

A lakás átalakítása, korszerűsítése

13.~ /1/ A bérbeadó hozzájárulhat, hogy a bérlő a lakást átalakítsa, korszerűsítse, ha a bérlő a
munkák elvégzésének költségét vállalja. A bérbeadó és bérlő Írásban előzetesen
megállapodhatnak abban, hogy az árazott költségvetés alapján az elvégzett munka értéke a
lakbérbe beszámításba kerül.

/2/ A bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségei a lakásbérleti megállapodással kell
rendezni, mely megállapodás megkötésével a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza
fel.

/3/ A bérlő az átalakítás le nem lakott, jogszerű költségeinek megtérítését kérheti a két fél
közös megegyezése alapján.

A bérleti jogviszony megszűnése, és a lakás visszaadása

14. ~ /1/ A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérleti jogviszony megszűnik, és a
bérlő külön felszólítás, elhelyezési- és térítési igény nélkül a lakást köteles visszaadni a
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bérbeadónak. Amennyiben a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetében nem történt változás,
képviselő — testületi döntés alapján újabb három évre bérleti szerződés köthető, amennyiben
azt a bérlő a lejárat előtt legalább 60 nappal Írásban kezdeményezi.

/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 megszüntetésének, 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.

15. * Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szf~nt meg, a bérbeadó felszólítja az
örököst, hogy a lakásban maradt tárgyakat az örökhagyó halálát követő harminc napon belül,
indokolt esetben hatvan napon belül szállíttassa cl.

16. ~ /1 / Amennyiben a bérlő a lakásból állandó jelleggel kijelentkezett, azt kiürítette, és a
bérbeadónak azt e rendelet szabályozása szerint visszaadta, 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 felmondhatja.

Csere

20.~ /1/ A bérlő a bérbeadónál kezdeményezheti a lakásbérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Ehhez 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

17. ~ /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
önkormányzatai 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.

fl_S !P1! r~ i&1 ~1l személy elhelyezé:

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 vásúrlásához.
/2/ Támogatást igényelhetnek 35 éves korig házaspárok, tartós élettársi kapcsolatban élők,
gyermeket egyedül nevelő szülők, ba lakáshelyzetükct 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 rendelkeznek,
b./ lakásvásárlás esetén bemutatják az adásvételi szerződést,
c.l a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 500.000, Ft ot nem haladja meg.

;‚.i~ visszafizetésének kötelezettsége mellett hogy‚1/ vállalják ii ~mogatási öss::~
önkormányzat öt évre szóló elidegenítéci tilalmat jegyeztet be az ingatlan nyilvántartásba.

/4/ A vissza nem ~~ás 50.000, Ft tól 100.000, Ft ig terjedh’~»

/5/ A támogatást az önkormányzati hivatal által rendszeresített kérőlapon lehet igényelni, a
kérelmekről a képviselő testület dönt.
(ha van ilyen kérőlap, az mellekiete kene, hogy legyen a rendeletnck)

Az önkormányzati lakások clidcgcnítésc

25. ~ /1 / Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére a képviselő testület egyedi
döntése alapján kerülhet sor.

/2/ Ha a lakást az elővásúrlásra jogosult vásárolja meg, az eladás feltételei:
a./ a lakás vételárának mértéke a lakás forgalmi értéke, mely összeget vételúrengedményként
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 egyösszcgben 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 ás lakásvásárlás támogatására.

A kedvezményesen vásárolt lakások továbbadásának és cseréjének feltételei

26.~ Részletfizctéses vásárlás esetén a szerződéskötéstől számított elidegenitési és terhelési
tilalmat kell a szerződésbcn 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 átruhúzza vagy elcseréli, az elidegenítési ás terhelési tilalom fennállása alatt
csak akkor adható hozzájárulás, ha:
a.! az elidegenítési és terhelési tilalom a részletfizetésre kötelezett személy másik, legalább a
kedvezménnyel megvásárolt lakás értékével azonos értékű lakás tulajdonára bejegyzésre
kerül, valamint
b./ a részletfizetésre kötelezett személy váUalja 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 utónevát, nőknél a leánykori családi és
utónevet is, születési idejét, állandó lakcímét, munkahelyét és foglalkozását, jövedelmi- és
vagyoni helyzetét, a vele együtt költöző hozzátartozók jövedelmi ás vagyonhelyzetét.
Köteles feltüntetni a bérleti ajánlattevés időpontjában meglévő lakásviszonyait.

A lakásgazdá[kodással kapcsolatos feladatok eHátása

1 8.~ 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.

19. ~ A polgármester feladata:
a.! megköti a bérleti szerződéseket a képviselő-testületi határozat alapján,
b./ testületi döntésre előkészíti az első lakáshoz jutók támogatását.

20. ~ 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.



21. ~ E rendelet alkalmazásánál a havi átlagjövedelem megállapításánál az Szt. szabályait kell
alkalmazni.
a.! fódilásból, másodállásból, más rendszeres tevékenységből származó jövedelem, bérjellegű
juttatás, mely beszámít a személyi jövedelemadó alapba,
b./ nyugellátások, rendszeres iáradékok, rendszeres szociális~
c./ családi pótlék.

22.~ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát
veszti Kölked Község Képviselő-testület az Onkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2009. /Il. 19.! Kt. számú rendelete és az Onkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról szóló
13/2011. (XJI.22.) számú önkormányzati rendelete.

Kölked, 2016. március....

Csomor Tibor Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
polgármester jegyző

Záradék: jelen rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2016. március ....

Zimmermaim-né dr. Kovács Anikó
jegyző

1.sz. melléklet

A lakbér mértéke

Szociális bérlakás esetén:
a.) félkomfortos bérlakás 125,- Ft!m2!hó
b.) félkomfortos bérlakás villamos hőtárolós kályhás-, vagy gázmtés nélkül, 170,- Ft/m2/hó

külső szigeteléssel
c.) komfort nélküli 85,- Ft/m2!hó
d.) szükséglakás 55,- Ft/m2 hó

Költség alapú, illetve szakember lakásra:
a.) félkomfortos bérlakás gázfűtéssel 215,- Ft!m2!hó
b.) félkomfortos bérlakás villamos hőtárolós kályhás-, vagy gázfűtés nélkül, 170,- Ft!m2!hó

külső szigeteléssel



Kölked Község Képviselő-testületének 14/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. * (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
felhatalmazása alapján az alábbi rendelet alkotja.

Általános rendelkezések

Az önkormányzat megnevezése: Kölked Község Önkormányzata
Székhelye: Kölked, II. Lajos u. 12.
A község hivatalos jelképei: a község címere és zászlaja.

A polgármester, a képviselő-testület és a jegyző körbélyegzőjén Magyarország hivatalos címere
használható. Jogszabály lehetővé teheti, hogy a polgármesteri körbélyegzőben a község címere
szerepeljen.

Kölked Község Önkormányzata önállóan, szabadon, széleskörű nyilvánosságot biztosítva,
demokratikus módon intézi a település ügyeit.

(4) Az önként vállalt helyi önkormányzati feladatok ellátásáról a képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletében dönt.

A képviselő-testület és működése

2. ~

(1) A képviselő-testület létszáma 7 fő. A képviselők és a bizottsági tagok felsorolását, valamint
a testület tisztségviselőit az 1. számú rnggelék tartalmazza.

(2) A képviselő-testület minden év január 31-ig üléstervet fogad el, mely tartalmazza az ülések
idejét, helyét, a napirendeket, azok előadóit. A jegyző a testületi ülés helyéről, idejéről és
napirendjéről az ülést megelőző 5 munkanappal, a helyben szokásos módon — a községi hirdető
táblákon és az önkormányzat http://www.kolked.hu címen elérhető honlapján — tájékoztatja a
lakosságot. Az előterjesztéseket — kivéve a zárt ülésen tárgyalandó és személyiségi jogokat
érintőket — az önkormányzat honlapján is el kell helyezni.

(3) A képviselő-testületet a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármesterrel történt
előzetes egyeztetés és tervezett napirendi pontok alapján az alpolgármester hívja össze. A
polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tisztségviselők tartós
akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést.



(4) Az ülés anyaga tartalmazza a meghívót, az előterjesztéseket, az Írásban benyújtott képviselői
indítványokat, amelyet az ülést megelőző 5 munkanappal — a képviselő választása szerint —

papír alapon vagy elektronikus formában kell kézbesíteni. Ulést megelőző napon hozott döntés
esetén a bizottsági véleményt meg kell küldeni a képviselőknek. Kivételes és indokolt esetben
az ülés szóban vagy telefonon is összehívható, amennyiben minden képviselő értesíthető arról
legalább 1 nappal korábban.

(5) Testületi ülésre kötelezően meghívandók az önkormányzati képviselők, tanácskozási joggal
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai, a jegyző, a kölkedi kirendeltség
vezetője (a továbbiakban: kirendeltségvezető), a német és roma nemzetiségi önkormányzat
elnöke, a napirendek előadói, az adott napirend tárgyalásában érintett személy, illetve
intézmény, szervezet vezetője.

(6) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart.

(7) Az ülést össze kell hívni, ha
a) két képviselő vagy a testület bizottsága kezdeményezi,
b) a nemzetiséget érintő ügyekben az érintett nemzetiségi önkormányzat elnöke kezdeményezi.

3. ~

(1) Az ülésen a polgármester megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja. Javaslatot
tesz az ülés napirendjére, amelyet a testület vita nélkül elfogad. Egyszerű többségi szavazattal
elfogadott képviselői indítványra a napirend módosítható.
A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést
követően tett fontosabb intézkedésekről. Minden előterjesztés felett külön vitát nyit. Az
előadóhoz a képviselők, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita
előtt kell választ adni. A hozzászólások időtartamára, a vita lezárására bármely képviselő
javaslatot tehet. Erről a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója
válaszolhat a hozzászólásokra. A döntés előtt ajegyző megteszi törvényességi észrevételeit. Az
előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokról ezután következik a szavazás.
Döntéskor először a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról történik a szavazás,
majd az előterjesztésben szereplő javaslatokról.
Az ülés berekesztése előtt a polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére,
melyet a testület vita nélkül fogad el.

(2) A polgármester gondoskodik a tanácskozás rendjének megtartásáról.

(3) Ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat
sértő a megfogalmazása,
b) rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
c) a tanácskozás rendjét zavaró — nem képviselő — megjelentet rendre utasítja, ismétlődés esetén
a tanácskozás elhagyására kötelezheti.

(4) A vita lezárása után “személyes megjegyzés”-re kell lehetőséget adni annak, aki a vitában
az ellene szóló, vagy a sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, illetve a
hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni.



(5) Zárt ülés tartására az Mötv. 46. ~ (2)—(3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a
kirendeltségvezető és a jegyzőkönyvvezető a zárt ülésen is jelen van.

(6) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, amelynek módja kézfeltartás.
Minősített többség — a megválasztott képviselők több mint felének szavazata — szükséges az
Mötv. 50. ~-ban meghatározott ügyekben. A testület esetenként elrendelhet név szerinti
szavazást, amelynél a polgármester egyenként sorolja a képviselők nevét, akik igennel vagy
nemmel szavazhatnak. A név szerinti szavazásnál tartózkodás nincs.

(7) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. ~ (2) bekezdésében meghatározott
ügyekben. A titkos szavazást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A képviselők
Írásban, urnába helyezve adják le szavazatukat. A bizottság megszámolja, megállapítja a titkos
szavazás eredményét.

(8) A képviselők a napirend megtárgyalását követően kérdéseket tehetnek fel, interpellálhatnak.
Az ülést megelőzően legkésőbb 2 munkanappal, Írásban benyújtott interpellációra az ülésen
érdemi választ kell adni. A kérdésekre adott válasz elfogadásáról az interpellációt benyújtó
nyilatkozik, arról külön dönt a testület.

4. ~

(1) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve az Mötv. 52. ~ (1) a)—m) pontjaiban
szabályozottakon túl, időrendi sorrendben tartalmazza a zárt ülésen hozott határozatokat, illetve
minden döntéshozatalnál a nem a többségi szavazatot adók nevét.
A nyilvános és zárt ülésekről diktafonos hangfelvétel készül, amelyek figyelembe vételével a
jegyzőkönyvek elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Az ülésről 2 eredeti példányban jegyzőkönyv készül, amelyhez mellékelni kell a jelenléti
ívet, a meghívót, az írásos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat és az Írásban benyújtott
interpellációkat.

(3)A jegyzőkönyv napirend tárgyalása részében fel kell tüntetni annak címét, az Írásos
előterjesztés tényét, majd sorrendben a hozzászólásokat, végül, különálló részben, a döntést.
Határozathozatalnál számsorrendet kell tartani, ideértve a zárt ülések döntéseit is.

(4) A határozatok tárával kiegészített helyben maradó jegyzőkönyveket a tárgyévet követő év
március 31-ig be kell köttetni. A nyilvános ülések jegyzőkönyveinek egy-egy példányát
hozzáférhető módon a hivatalban és a községi könyvtárban kell elhelyezni.

5. ~

(1) A képviselő-testület egy bizottságot hoz létre, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezéssel.

(2) A bizottság fó feladatai:
a) véleményezi az éves költségvetést és az önkormányzati intézmények, szervezetek, valamint
gazdasági társaságok önkormányzati költségvetéssel összefl~ggő ügyleteit,
b) véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót,
rendelettervezetet,
c) véleményezi az önkormányzati fejlesztési terveket, a beruházások pénzügyi folyamatait,
d) vizsgálja az önkormányzat intézményeinek vagyongazdálkodását,



e) vizsgálja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát,
I) vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit,
g) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
h) ellátja a képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat.

(3)A bizottság testületként működik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság
döntése határozat, amelynek évente kezdődő jelölése: félkövér betűvel a határozat száma arab
számmal/év arab számmal (pont), zárójelben a hónap római számmal (pont), a nap arab
számmal (pont), PUB határozat (p1.: 1/2013. (1.20.) PUB határozat). Az ülést az elnök hívja
össze és vezeti. A meghívót és az előterjesztéseket az ülést megelőző 5 nappal kell kézbesíteni
a bizottsági tagoknak, a meghívottaknak és a képviselőknek. A bizottság szükség szerint, de
legalább évente 4 alkalommal ülésezik.

(4) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és egy bizottsági tag Ír alá.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a képviselő-testületnek
a) költségvetési rendelet-tervezet,
b) féléves és éves pénzügyi beszámoló, valamint,
c) a (2) c) pontban meghatározott egyéb tervezet.

Az önkormányzati rendeletalkotás

6. ~

(1) Rendeletalkotást kezdeményezhet a képviselő, a jegyző, a nemzetiségi önkormányzatok és
a településen működő civil szervezet.

(2) A rendeletek címét és szöveges részét Times New Roman típusú 12-es betűmérettel, 1,0-ás
sorközzel, sorkiegyenlített módon, a címet félkövér betűvel kell szerkeszteni.

(3) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző köteles megszerkeszteni
és a rendeletet kihirdetni. A kihirdetés módja az önkormányzati hirdetőtáblákon és közzé kell
tenni a település honlapján, valamint tájékoztatót kell közölni a rendeletalkotásról a Kölkedi
Hírmondóban.

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

7. *

(1) A polgármester a munkakörét főállásban látja el.

(2) Feladatait, hatósági hatásköreit a képviselő-testület, törvény vagy annak felhatalmazása
alapján kormányrendelet állapítja meg.

(3) A polgármester feladatai általában:

az önkormányzat demokratikus működésének biztosítása, helyi érdekek képviselete,
közszolgáltatások, településfej lesztés biztosítása,
a képviselő-testület programjának összeállítása



a települési képviselők munkájának segítése,
intézmények vezetőivel, egyesületek, társadalmi szervezetekkel különösen az önszerveződő
lakossági csoportokkal való együttműködés,
széleskörű információgyűjtés, a képviselők folyamatos tájékoztatása, támogatása,
kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal,
koordináció a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok között,
a nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása.

(4) A képviselő-testület tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a testület
megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(5) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. Tiszteletdíjban részesül.

(6) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.

(7) Az alpolgármester feladatai általában: a polgármester feladatát szabályozó (3) bekezdésben
megjelöltek.

(8) A jegyző, a kirendeltség köztisztviselőinek munkaáltatójaként felelős azért, hogy az
előterjesztések elkészüljenek és azokat a képviselők határidőre kézhez kapják.

(9) Felelős a képviselő-testület által határozatba és rendeletbe foglalt szakelőadói és jegyzői
feladatok végrehajtásáért.

(10) Felelős a jegyzőkönyvek tartalmi és formai megfelelőségéért, a 2. ~ (5) bekezdésben az
ülések előkészítéséről szóló részben foglaltak, valamint a 4. ~ (4), a 7. ~ (3) és a 12. ~ (3)
bekezdésében foglalt feladatok elvégzéséért.

(11) A Belső Ellenőrzési Szabályzat alapján gondoskodik a folyamatba épített előzetes,
utólagos vezetői ellenőrzésről, az ellenőrzési nyomvonal szükség szerinti módosításáról.

(12) Jogszabályban foglalt feladatait írásos felhatalmazással a kirendeltség köztisztviselőire
delegálhatja.

A polgármesteri illetmény, a képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj

8. ~

(1)A polgármester illetményét és egyéb járandóságát a képviselő-testület állapítja meg.

(2) Az alpolgármester, a bizottsági elnök, a képviselők, valamint a bizottsági tagok
tiszteletdíjáról a testület évente dönthet.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben szereplő juttatások közérdekű adatnak minősülnek, azokat a
költségvetési rendeletben külön fejezet tartalmazza. A hatályos illetményt, járandóságot és
tiszteletdíjakat fel kell tüntetni az önkormányzat honlapján, a közérdekű adatok között.

(4) A megállapított tiszteletdíj teljes összegű kifizetésének feltétele, hogy a képviselő a testület
rendes és rendkívüli üléseiről, a bizottság elnöke, tagja a bizottság rendes és rendkívüli üléseiről



igazolatlanul ne késsen, ne maradjon távol, illetve az ülésekről igazolatlanul ne távozzon (a
továbbiakban távolmaradás).

(5)A (4) bekezdés alkalmazásában igazoltnak kell tekinteni a távolmaradást, ha azt rendes ülés
esetén legkésőbb az ülés megkezdése előtt legalább négy órával a po1garmester1i~koiked.hu és
a hivatal kolked.hu címekre küldött értesítésben, a távollét okának megjelölésével a
távolmaradó bejelentette. Igazolt a távollét akkor is, ha az érintett az ülést követő, vagy az
akadály megszűnésétől számított nyolc napon belül igazolást nyújt be.

(6) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott érintett igazolás nélkül marad távol, illetve
távozik el, tiszteletdíja távolmaradásainak arányában, legfeljebb 12 havi időtartamra
csökkenthető.

(7) A jelenlét és a távohnaradás igazolására a jelenléti ív szolgál.

(8) A jegyző által havonta készített összesítés alapján, figyelemmel az (5) és (6) bekezdésben
foglaltakra, a soron következő ülésen a polgármester előterjesztése alapján a testület állapítja
meg a csökkentés mértékét és időtartamát. A csökkentett tiszteletdíjat a határozatban szereplő
időtartam alatt, a legközelebb kifizetésre kerülő tiszteletdíj időpontjától kezdve, egyenlő
részletekben kell levonni.

(9) Tiszteletdí juttatás esetén a fentieket a bizottsági ülésre vonatkozóan, a bizottság nem
képviselő tagjaira is alkalmazni kell.

A közös önkormányzati hivatal

9. ~

(1)Kölked Község Képviselő-testülete, igazgatási feladatainak ellátására 2013. április 1-től
Bezedek, Ivándárda, Lippó, Nagynyárád, Sárok és Sátorhely Önkormányzatok Képviselő
testületeivel közös önkormányzati hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hozott létre, Nagynyárádi
Közös Onkormányzati Hivatal elnevezéssel. A megállapodást az 1. számú melléklet, a Hivatal
szervezeti és működési szabályzatát a 2. számú melléklet, az alapító okiratot a 3. számú
melléklet, az ügyrendet a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatalt a jegyző vezeti.

(3) Az önkormányzat a Hivatal útján segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját a
Nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvényben meghatározottak szerint.

(4) Az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet külön megállapodás
tartalmazza.

A tanyagondnoki szolgálat

10. ~



(1) A képviselő-testület tanyagondnoki szolgálatot tart fenn az Erdőfűn és az önkormányzat
egyéb külterületein élő lakosság szociális alapellátásban való részesítése céljából. A
tanyagondnok az önkormányzat alkalmazottja.

(2) A tanyagondnok helyettesítését tartós távolléte, 10 munkanapot meghaladó szabadsága
esetén a Mohács-Szigeti Településrészi Onkormányzat tanyagondnoka látja cl.

(3) A tanyagondnoki szolgálat irányítását, az egyéb munkáltatói jogokat átruházott
hatáskörben a polgármester gyakorolja.

A lakossági tájékoztatás egyéb szabályai

11.~

(1) Az önkormányzat a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, a döntések
előkészítésében való részvétel érdekében a fontosabb előterjesztések, rendelettervezetek
szövegét és indokolását elhelyezi az önkormányzat honlapján, melyre a lakosság és társadalmi
szervezetek észrevételt tehetnek.

(2) A település fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyekben a döntés
meghozatala előtt községi fórumot kell tartani. A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés
mellékletét képezi a lakossági fórum állásfoglalása és az ott elhangzott kisebbségi vélemények.

(3) Az (1 )—(2) bekezdésben szabályozott egyeztetések lefolytatásáért, a vélemények
feldolgozásáért és az előterjesztésért a jegyző felelős.

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

12.~

(1) A képviselő-testület, a jogszabályi kötelezettségek mellett köteles kitűzni a helyi
népszavazást akkor is, ha azt a helyi választópolgárok legalább huszonöt százaléka
kezdeményezte.
(2) A népi kezdeményezés kötelező tárgyalásának feltétele, hogy azt öt százalékánál több helyi
választópolgár kezdeményezze.

(3) A helyi népszavazás lebonyolítására a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényt
kell alkalmazni.

Az önkormányzat gazdasági alapjai

13.~

(1) Az önkormányzat vagyonát, a vagyonnal való gazdálkodás rendjét és szabályait
vagyonrendelet szabályozza.

(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Hivatal útján látja el.



(3) Az önkormányzati gazdálkodást az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(4) A képviselő-testület a gazdálkodás belső ellenőrzéséről a Mohácsi Többcélú Kistérségi
Társulás útján gondoskodik.

(5) A képviselő-testület évente meghatározza költségvetését, a költségvetési évet követő
március 31-ig megtárgyalja a zárszámadását.

Záró rendelkezések

14. ~

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kölked Község Képviselő-
testületének 1/2007 (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról. valamint az ezt módosító 6/2008./VII.18./ sz. ‚ 8/200911X.10./ sz.,
9/2010. JXII.20./ sz., 1 1/2012./VI.30./ sz. és a 3/2013. (III. 1.) rendeletek.

Kölked, 2015. november 16.

Csomor Tibor Zirnmermann-né dr. Kovács Anikó
polgármester ijegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Kölked, 2015. december 1.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

1-4. számú mellékletek!

1. számú függelék

Kölked Község Képviselő-testületének tagjai



Csomor Tibor polgármester

Gerber Csaba

Hegedűs Sándor

Késics János

Martényi János

Muskát Zoltán alpolgármester

Tutti Tibor

Kölked Község Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának tagjai

Hegedűs Sándor elnök

Késics János

Tutti Tibor

Füredi Zoltán nem képviselő tag

Schaffer József nem képviselő tag



Kölked Község Képviselő-testületének .. ../2015. (XI ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. ~ (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

Általános rendelkezések

1. ~

(1) Az önkormányzat megnevezése: Kölked Község Önkormányzata
Székhelye: Kölked, II. Lajos u. 12.
A község hivatalos jelképei: a község címere és zászlaja.

(2) A polgármester, a képviselő-testület és a jegyző körbélyegzőjén Magyarország hivatalos
címere használható. Jogszabály lehetővé teheti, hogy a polgármesteri körbélyegzőben a
község címere szerepeljen.

(3) Kölked Község Önkormányzata önállóan, szabadon, széleskörű nyilvánosságot
biztosítva, demokratikus módon intézi a település ügyeit.

(4) Az önként vállalt helyi önkormányzati feladatok ellátásáról a képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletében dönt.

A képviselő-testület és működése

2. ~

(1) A képviselő-testület létszáma 7 fó. A képviselők és a bizottsági tagok felsorolását,
valamint a testület tisztségviselőit az 1. számú függelék tartalmazza.

(2) A polgármester az alakuló ülést követő 6 hónapon belül gazdasági programot és fejlesztési
tervet terjeszt a képviselő-testület elé, amely a testület megbízatásának idejére szól.

(3) A képviselő-testület minden év január 31-ig üléstervet fogad el, mely tartalmazza az
ülések idejét, helyét, a napirendeket, azok előadóit. A jegyző a testületi ülés helyéről, idejéről
és napirendjéről az ülést megelőző 5 munkanappal, a helyben szokásos módon — a községi
hirdető táblákon és az önkormányzat http: www.kolked.hu címen elérhető honlapján —

tájékoztatja a lakosságot. Az előterjesztéseket — kivéve a zárt ülésen tárgyalandó és
személyiségi jogokat érintőket — az önkormányzat honlapján is cl kell helyezni.

(4) A képviselő-testületet a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármesterrel történt
előzetes egyeztetés és tervezett napirendi pontok alapján az alpolgármester hívja össze. A
polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tisztségviselők tartós
akadályoztatás esetén a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést.



(5) Az ülés anyaga tartalmazza a meghívót, az előterjesztéseket, az Írásban benyújtott
képviselői indítványokat, amelyet az ülést megelőző 5 munkanappal — a képviselő választása
szerint — papír alapon vagy elektronikus formában kell kézbesíteni. Ulést megelőző napon
hozott döntés esetén a bizottsági véleményt meg kell küldeni a képviselőknek. Kivételes és
indokolt esetben az ülés szóban vagy telefonon is összehívható, amennyiben minden
képviselő értesíthető arról legalább 1 nappal korábban.

(6) Testületi ülésre kötelezően meghívandók az önkormányzati képviselők, tanácskozási
joggal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai, a jegyző, a kölkedi
kirendeltség vezetője (a továbbiakban: kirendeltségvezető), a német és roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke, a napirendek előadói, az adott napirend tárgyalásában érintett személy,
illetve intézmény, szervezet vezetője.

(7) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart.

(8) Az ülést össze kell hívni, ha
a) két képviselő vagy a testület bizottsága kezdeményezi,
b) a nemzetiséget érintő ügyekben az érintett nemzetiségi önkormányzat elnöke
kezdeményezi.

3. *

(1) Az ülésen a polgármester megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amelyről a testület általában vita nélkül határoz. Többségi
szavazattal elfogadott képviselői indítványra a napirend módosítható.
A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. Minden előterjesztés felett külön vitát nyit. Az
előadóhoz a képviselők, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita
előtt kell választ adni. A hozzászólások időtartamára, a vita lezárására bármely képviselő
javaslatot tehet. Erről a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója
válaszolhat a hozzászólásokra. A döntés előtt a jegyző megteszi törvényességi észrevételeit.
Az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokról ezután következik a
szavazás. Döntéskor először a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról történik
a szavazás, majd az előterjesztésben szereplő javaslatokról.
Az ülés berekesztése előtt a polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők
személyére, melyről a testület számozott határozat nélkül dönt.

(2) A polgármester gondoskodik a tanácskozás rendjének megtartásáról.

(3) Ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő,
másokat sértő a megfogalmazása,
b) rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
c) a tanácskozás rendjét zavaró — nem képviselő — megjelentet rendre utasítja, ismétlődés
esetén a tanácskozás elhagyására kötelezheti.

(4) A vita lezárása után “személyes megjegyzés”-re kell lehetőséget adni annak, aki a vitában
az ellene szóló, vagy a sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, illetve a
hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni.
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(5) Zárt ülés tartására az Mötv. 46. ~ (2)—(3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a
kirendeltségvezető és a jegyzőkönyvvezetó a zárt ülésen is jelen van.

(6) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, amelynek módja kézfeltartás.
Minősített többség — a megválasztott képviselők több mint felének szavazata szükséges az
Mötv. 50. ~-ban meghatározott ügyekben. A testület esetenként elrendelhet név szerinti
szavazást, amelynél a polgármester egyenként sorolja a képviselők nevét, akik igennel vagy
nemmel szavazhatnak. A név szerinti szavazásnál tartózkodás nincs.

(7) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. ~ (2) bekezdésében
meghatározott ügyekben. A titkos szavazást a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság bonyolítja le.
A képviselők Írásban, urnába helyezve adják le szavazatukat. A bizottság megszámolja,
megállapítja a titkos szavazás eredményét.

(8) A képviselők a napirend megtárgyalását követően kérdéseket tehetnek fel,
interpellálhatnak. Az ülést megelőzően legkésőbb 2 munkanappal, Írásban benyújtott
interpellációra az ülésen érdemi választ kell adni. A kérdésekre adott válasz elfogadásáról az
interpellációt benyújtó nyilatkozik, arról külön dönt a testület.

4. ~

(1) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve az Mötv. 52. ~ (1) a)—m) pontjaiban
szabályozottakon túl, időrendi sorrendben tartalmazza a zárt ülésen hozott határozatokat,
illetve minden döntéshozatalnál a nem a többségi szavazatot adók nevét. A nyilvános és zárt
ülésekről diktafonos hangfelvétel készül, amelyek figyelembe vételével a jegyzőkönyvek
elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Az ülésről 2 eredeti példányban jegyzőkönyv készül, amelyhez mellékelni kell a jelenléti
ívet, a meghívót, az Írásos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat és az Írásban benyújtott
interpellációkat.

(3) A jegyzőkönyv napirend tárgyalása részében fel kell tüntetni annak címét, az ÍráSOS
előterjesztés tényét, majd sorrendben a hozzászólásokat, végül, különálló részben, a döntést.
Határozathozatalnál számsorrendet kell tartani, ideértve a zárt ülések döntéseit is.

(4) A határozatok tárával kiegészített helyben maradó jegyzőkönyveket a tárgyévet követo év
január 31-ig be kell köttetni. A nyilvános ülések jegyzókönyveinek egy-egy példányát
hozzáférhető módon a hivatalban és a községi könyvtárban kell elhelyezni.

5. ~

(1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal közmeghallgatást
tart, amelyet a polgármester vezet.

(2) A közmeghallgatáson az állampolgárok és civil szerveződések képviselői közérdekű
ügyekben a képviselő-testülethez, a képviselőkhöz, a polgármesterhez és a jegyzőhöz
kérdéseket intézhetnek, közérdekű javaslatokat tehetnek.

(3) A közmeghallgatás testületi ülés, arról jegyzőkönyv készül, amelyre a 4. ~ (1)—(3)
bekezdésben írtak az irányadók.
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6. ~

(1) A képviselő-testület egy bizottságot hoz létre Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnevezéssel.

(2) A bizottság fó feladatai:
a) véleményezi az éves költségvetést és az önkormányzati intézmények, szervezetek, valamint
gazdasági társaságok önkormányzati költségvetéssel összernggő ügyleteit,
b) véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót,
rendelettervezetet,
c) véleményezi az önkormányzati fejlesztési terveket, a beruházások pénzügyi folyamatait,
d) vizsgálja az önkormányzat intézményeinek vagyongazdálkodását,
e) vizsgálja a polgármester és a képviselők vagyormyilatkozatát,
f) vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit,
g) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
h) ellátja a képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat.

(3) A bizottság testületként működik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság
döntése határozat, amelynek évente kezdődő jelölése: félkövér betűvel a határozat száma arab
számmal/év arab számmal (pont), zárójelben a hónap római számmal (pont), a nap arab
számmal (pont), PUB határozat (p1.: 1/2013. (1.20.) PUB határozat). Az ülést az elnök hívja
össze és vezeti. A meghívót és az előterjesztéseket az ülést megelőző 5 nappal kell kézbesíteni
a bizottsági tagoknak, a meghívottaknak és a képviselőknek. A bizottság szükség szerint, de
legalább évente 4 alkalommal ülésezik.

(4) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és egy bizottsági tag ír alá.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a képviselő-testületnek
a) költségvetési rendelet-tervezet,
b) féléves és éves pénzügyi beszámoló, valamint,
c) a (2) ) pontban meghatározott egyéb tervezet.

Az önkormányzati rendeletalkotás

7. ~

(1) Rendeletalkotást kezdeményezhet a képviselő, a jegyző, a nemzetiségi önkormányzatok és
a településen működő civil szervezet.

(2) A rendeletek címének formája:
Kölked Község Képviselő-testületének .. ../201.. (/hónap: római számmal!. /nap: arab

számmal!) önkormányzati rendelete
a(z) /a rendelet tárgya, szükség szerint nagybetűvel kezdve!

(2) A rendeletek címét és szöveges részét Times New Roman típusú 12-es betűmérettel, 1,0-
ás sorközzel, sorkiegyenlített módon, a címet félkövér betűvel kell szerkeszteni.

(3) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző köteles megszerkeszteni
és a rendeletet kihirdetni. A kihirdetés módja az önkormányzati hirdetőtáblákon és a honlapon
történő elhelyezés, valamint tájékoztató a rendeletalkotásról a Kölkedi Hírmondóban.
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A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

8. ~

(1) A polgármester a mi.mkakörét főállásban látja el.

(2) Feladatait, hatósági hatásköreit a képviselő-testület, törvény vagy annak felhatalmazása
alapján kormányrendelet állapítja meg.

(3) A polgármester feladatai általában:

a) az önkormányzat demokratikus működésének biztosítása, helyi érdekek képviselete,
b) közszolgáltatások, településfejlesztés biztosítása,
c) a képviselő-testület programjának összeállítása
d) a települési képviselők munkájának segítése,
e) intézmények vezetőivel, egyesületek, társadalmi szervezetekkel különösen az

önszerveződő lakossági csoportokkal való együttműködés,
f) széleskörű információgyűjtés, a képviselők folyamatos tájékoztatása, támogatása,
g) kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal,
h) koordiiiáció a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok között,
i) a nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása.

(4) A képviselő-testület tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a testület
megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(5) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. Tiszteletdíjban részesül. A
polgármester tartós távollétében végzett távoHétét helyettesítő munkájáért külön díjazás nem
illeti meg.

(6) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.

(7) Az alpolgármester feladatai általában: a polgármester feladatát szabályozó (3)
bekezdésben megjelöltek.

(8) A jegyző, a kirendeltség köztisztviselőinek munkaáltatójaként felelős azért, hogy az
előterjesztések elkészüljenek és azokat a képviselők határidőre kézhez kapják.

(9) Felelős a képviselő-testület által határozatba és rendeletbe foglalt szakelőadói és jegyzői
feladatok végrehajtásáért.

(10) Felelős a jegyzőkönyvek tartalmi és formai megfelelőségéért, a 2. ~ (5) bekezdésben az
ülések előkészítéséről szóló részben foglaltak, valamint a 4. ~ (4), a 7. ~ (3) és a 12. ~ (3)
bekezdésében foglalt feladatok elvégzéséért.

(11) A Belső Ellenőrzési Szabályzat alapján gondoskodik a folyamatba épített előzetes,
utólagos vezetői ellenőrzésről, az ellenőrzési nyomvonal szükség szerinti módosításáról.

(12) Jogszabályban foglalt feladatait írásos felhatalmazással a kirendeltség köztisztviselőire
delegálhatja.
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polgármesteri iHetmény, a képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj

9. ~

(1) A polgármester illetményét és egyéb járandóságát a képvise o- estület évente á apítja
meg.

(2) Az alpolgármester, a bizottsági elnök, a képviselők, va amint a bizottsági tagok
tiszteletdíjáról a testület évente dőnt.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben szereplő juttatások közérdekű adatnak minősülnek, azokat a
költségvetési rendeletben külön fejezet tartalmazza. A hatályos illetményt, járandóságot és
tiszteletdíjakat fel kell tüntetni az önkormányzat honlapján, a közérdekű adatok között.

(4) A megállapított tiszteletdíj teljes összegű kifizetésének feltétele, hogy a képviselő a
testület rendes és rendkívüli üléseiről, a bizottság elnöke, tagja a bizottság rendes és
rendkívüli üléseiről igazolatlanul ne késsen, ne maradjon távol, illetve az ülésekről
igazolatlanul ne távozzon (a továbbiakban távolmaradás).

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában igazoltnak kell tekinteni a távolmaradást, ha azt rendes
ülés esetén legkésőbb az ülés napján 08:00 óráig, rendkívüli ülés esetén az ülés megkezdése
előtt legalább négy órával a polgarmester2iikolked.hu és a hivatak~,kolked.hu címekre küldött
értesítésben, a távollét okának megjelölésével a távolmaradó bejelentette. Igazolt a távollét
akkor is, ha az érintett az ülést követő, vagy az akadály megszűnésétől számított nyolc napon
belül orvosi igazolást nyújt be.

(6) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott érintett igazolás nélkül marad távol, illetve
távozik el, tiszteletdíja X Y °o-kal, legfeljebb 12 havi időtartamra csökkenthető.

(7) A jelenlét és a távolmaradás igazolására a jelenléti ív szolgál.

(8) A jegyző által havonta készített összesítés alapján, figyelemmel az (5) és (6) bekezdésben
foglaltakra, a soron következő ülésen a polgármester előterjesztése alapján a testület állapítja
meg a csökkentés mértékét és időtartamát. A csökkentett tiszteletdíjat a határozatban szereplő
időtartam alatt, a legközelebb kifizetésre kerülő tiszteletdíj időpontjától kezdve, egyenlő
részletekben kell levonni.

(9) Tiszteletdí juttatás esetén a fentieket a bizottsági ülésre vonatkozóan, a bizottság nem
képviselő tagjaira is alkalmazni kell.

A közös önkormányzati hivatal

10. ~

(1) Kölked Község Képviselő-testülete, igazgatási feladatainak ellátására 2013. április 1 -től
Bezedek, Ivándárda, Lippó, Nagynyárád, Sárok és Sátorhely Önkormányzatok Képviselő
testületeivel Közös Onkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hozott létre. A
megállapodást az 1. számú melléklet, a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a 2.
számú melléklet, az alapító okiratot a 3. számú melléklet, az ügyrendet a 4. számú melléklet
tartalmazza.



(2) A Hivatalt a jegyző vezeti.

(3) Az önkormányzat a Hivatal útján segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját az alábbi
területeken:
a) biztosítja működésük személyi es tárgyi feltételeit, viseli ezek költségeit,
b) közreműködik a pénzügyi, számviteli, tervezési, gazdálkodási tevékenység
végrehajtásában, az adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésében, és a bankszámla
kezelésében.

(4) Az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet külön
megállapodás tartalmazza.

A tanyagondnoki Szolgálat

11.*

(1) A képviselő-testület taiiyagondnoki szolgálatot tart fenn az Erdőfűn és az önkormányzat
egyéb külteru etein élő lakosság szociális alapellátásban való részesítése céljából. A
tanyagondnok az önkormányzat alkalmazottja.

(2) A tanyagondnok helyettesítését tartós távolléte, 10 munkanapot meghaladó szabadsága
esetén a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat tanyagondnoka látja el.

(3) A tanyagondnoki szolgálat irányítását, az egyéb munkáltatói jogokat átruházott
hatáskörben a polgármester gyakorolja.

A lakossági tájékoztatás egyéb szabályai

12. ~

(1) Az önkormányzat a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, a döntések
előkészítésében való részvétel érdekében a fontosabb előterjesztések, rendelettervezetek
szövegét és indokolását elhelyezi az önkormányzat honlapján, melyre a lakosság és társadalmi
szervezetek észrevételt tehetnek.

(2) A település fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyekben a döntés
meghozatala előtt községi fórumot kell tartani. A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés
mellékletét képezi a lakossági fórum állásfoglalása és az ott elhangzott kisebbségi
vélemények.

(3) Az (1 )—(2) bekezdésben szabályozott egyeztetések lefolytatásáért, a vélemények
feldolgozásáért és az elóterjesztésért a jegyző felelős.

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

13.~

(1) A képviselő-testület, a jogszabályi kötelezettségek mellett köteles kitűzni a helyi
népszavazást akkor is, ha azt a helyi választópolgárok legalább huszonöt százaléka
kezdeményezte.
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(2) A népi kezdeményezés kötelező tárgyalásának feltétele, hogy azt szazalék’ ál több
helyi választópolgár kezdeményezze.

(3) A helyi népszavazás lebonyolítására a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényt
kell alkalmazni.

Az önkormányzat gazdasági alapjai

14.*

(1) Az önkormányzat vagyonát, a vagyonnal való gazdálkodás rendjét és szabályait
vagyonrendelet szabályozza.

(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Hivatal útján látja cl.

(3) Az önkormányzati gazdálkodást az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(4) A képviselő-testület a gazdálkodás belső ellenőrzéséről a Mohácsi Többcélú Kistérségi
Társulás útján gondoskodik.

(5) A képviselő-testület évente meghatározza költségvetését, a költségvetési évet követő
március 31-ig megtárgyalja a zárszámadását.

Záró rendelkezések

15. ~

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kölked Község Képviselő-
testületének /201 . (vv. vv.) számú rendelete.

Kölked, 2015. november vv.

Csomor Tibor Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Kölked, 2015. november .

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző



1-4. számú mellékletek!



1. számú függelék

Kölked Község Képviselő-testületének tagjai

Csomor Tibor polgármester

Gerber Csaba

Hegedűs Sándor

Késics János

Martényi János

Muskát Zoltán alpolgármester

Tutti Tibor

Kölked Község Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának tagjai

Hegedűs Sándor elnök

Késics János

Tutti Tibor

Füredi Zoltán nem képviselő tag

Sch~ffer József nem képviselő tag
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Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Belső ellenőrzés
Iktatószám: 26/2016-

Kölked Község Önkormányzat
7717 Kölked, II. Lajos. u. 12.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó Jegyző Asszony részére

Tárgy: Éves eilenőrzé~ijelentés

A 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban Új Ber). 48.~ és 56.~ (8-9) bekezdései
alapján a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőrzése elkészítette az
önkormányzat Eves ellenőrzési jelentését 2015. évről.
Kérjük, hogy a 2015. évben végzett összes ellenőrzésekkel együttesen a polgármester a
zárszámadással cgyidcjűlcg az önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszteni szíveskedjen.
A testületi ülés határozatáról kérjük szíveskedjenek a belső ellenőrzés felé kivonatot
megküldeni.

Mohács, 2016. február 1’7.

IJCt.~L~ ~
Halász Ol~a
Belső ellenőr

. .~Köz~ .: . ‘~:.

~ 1 ~
‘ ~j.. : •‘. •~ :



Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Belső ellenőrzés
Iktatószám: 26/2016-
Belső ellenőr: Halász Olga

Kölkcd Község Önkormányzat
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.

Zimmerrnann-né dr. Kovács Anikó Jegyző Asszony részére!

Tárgy: Éves ellenőrzésiJelentés

Az ellenőrzési tevékenységet az önkormányzat é~ intézményei körében az államháztartás
részét képező szervezetek gazdálkodását szabályozó törvények (Szt., Aht., Ámr.,) illetve az
ellenőrzést szabályozón 370/201 l.(XII.31) Kormányrendelet (továbbiakban: Új Ber.) és
módosítása alapján látják el a belső ellenőrök az önkormányzatnál. A új Ber. 48 ~. és az 56.~
8.) és 9.) bekezdése írja elő az Eves ellenőrzési jelentés elkészítését.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2015. ÉVRŐL

A) A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Kölked Község Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott 2015. évi belső ellenőrzési
terve az alábbi feladatot tartalmazta:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 2. számú
melléklete alapján 2014 évben igénybevett egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -

az önkormányzatokat megillető támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások
elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata Kölked Község
Önkonnónyzatnál

1. Tervfeladatok teljesítésének értékelése

A felsorolt feladatok közül az alábbiak valósultak me~:

- - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi Ccxxx törvény 2.
számú melléklete alapján 2014 évben igénybevett — egyes jövedelempótló támogatások
kiegészítése - az önkormányzatokat megilletó’ támogatások, illetve egyéb központi
költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságónak
vizsgálata Kölked Község Önkormányzatnál.

Egyéb, soron kívüli ellenőrzések:

- Tervtől való eltérés indokai: tervtől való eltérés nem volt
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- Terven felüli ellenőrzések indokai: terven felüli ellenőrzés az időközi nemzetiségi

önkormányzati képviselők választása miatt jelentkezett

— A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán a megismételt szavazás,
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a megismételt Szavazás és a nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tétele iró’l, elszámolási és belső
ellenőrzési rendjéről szóló Kölked Nemzetiségi Önkormányzatánál az időközi választásával
kapcsolatos pénzügyi elszámolás és a megalapozó dokumentumok, bizonylatok ellenőrzése
Nagynyárád-Sátorhely-Lippó-Bezedek-Ivóndárda-Sárok-Kölked helyi Választási Irodánál

2. Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte
A 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
belső ellenőr alkalmazásával számolt a társulás.

3. Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte
A belső ellenőrzések elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek, mint jogszabályok, Számítógép
és továbbképzések, rendelkezésre álltak.

4. Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők

5. Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők

6. Tanácsadó tevékenység bemutatása
A költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező
szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv
vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határoz meg anélkül, hogy a
fele1őc~éget magára vállalná a belső ellenőr
E tevékenység írásban történő meghatározására nem került sor, azonban az önkormányzatok
és költségvetési szerveik részéről év közben szóban, személyesen, telefonon többször
felmerült az egyes témákhoz kapcsolódóan a tanácsadás kérése.

7. Ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXkY. törvény 2. szánn~
melléklete alapján 2014 évben igénybevett egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -

az önkormányzatokat megilletó’ támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások
elszámolása alapjául szolgáló adatok niegalapozottságának vizsgálata Kölked Község
Onkorinányzatnál.
Kölked Község Önkormányzata hatályos törzskönyvi nyilvántartása megfelel a jogszabályi
előírásoknak: A koriiiányzati funkciók, állaniháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/20l3.(XII.29.) NGM rendelet alapján -kivéve a
lakástámogatás-:
‚~A költségvetési szer az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht~ 1 .~ (2) bekezdése szerint ellátott közfeladatait. szakmai alaptevékenységeit az 1. sz.
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mellékletében foglalt kormányzati funkciókba —funkciószámmal és -megnevezéssel be kell
sorolni, és az alapító okiratában —a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével —fel kell
tüntetni
(2) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni.

a) a költségvetési szerv 3.~ (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére
végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat

b) a támogatási célok kormányzati funkcióit
c) technikai funkciókat
d) a költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésre álló kapacitásának

kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából vég7ett vállalkozási
tevékenységeinek, valamint a befektetési céloknak megfelelő kormányzati funkciókat”

A normatív hozzájárulások és a normatív támogatások igénybevétele alapján képező
feladatokat a költségvetési törvényben és az abban hivatkozott ágazati jogszabályban előírt
követelmények szerint végezték el, a jelentésben részletezett megállapításokkal.

A 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének II. Egyes szociális feladatok
támogatása, ezen belül az 1. Egyes jövedelempótló támogatások jogcímekhez kapcsolódó
dokumentumok rendelkezésre állnak. Az ellátásokra vonatkozó támogatások a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik. Az egyes jogcímeken igénybe vehető támogatásokhoz
szükséges alapadatokkal az önkormányzat illetve a közös önkormányzati hivatal rendelkezik.

Kölked Község Önkormányzata 2014. évben költségvetési szervvel, intézménnyel
rendelkezett, kötelezően ellátandó feladatait szakfeladaton látta el, illetve intézményfenntartó
társulás keretében.

A szociális alapszolgáltatáshoz és az egyes szociális feladatokhoz kapcsolódóan az
önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a 6/2013 .(11L29.) számú rendeletét. Az egyes
szociális ellátási formákról szóló rendelet tartalma7za a szociális rás7on1lt~ágtól függő
pénzbeli ellátásokat, a természetben nyújtoU. szociális ellátásokat, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat, azonban nem telj es körúen kerültek rögzítésre.
A szociális rászorultságtól függő ellátások között nem szerepel az óvodáztatási támogatás.
Az ellátásokra való jogosultság feltételeit nem minden esetben teljes körűen kerültek
meghatározásra.
A szociális ellátásokkal kapcsolatos döntésre meghatározott esetekben a jegyző jogosult, mert
ezt a Szoc. tv. alapján rendezik, szabályozzák.

Kifizetési bizonylatok ellenőrzése során megállapítható, hogy a kifizetések banki
átutalásokkal történtek, a nagyon—nagyon kivételes esetben a pénztárból történő kifizetéssel
kerül teljesítésre 2014. évben ilyen kifizetésre nem került sor. A szociális ellátás folyósítása a
vizsgált hónapokban utólag minden hónap 5-éig - megtörtént, átutalással is
A támogatás igénylés - tényleges tárgyhavi kifizetés adatait a pénzforgalmi adatok
(bankszámla) alátámasztják, a kifizetések megtörténtek. a támogatás igénylése azonban egy-
két hónapban eltérést mutat, amely rendezésére nem került sor.

A lakásfenntartási támogatás megállapításához szükséges lakás nagyság négyzetmétere az
igénylő által ben) Újtott kérelemben szerepel, nem hitelt érdemlően -kézi rajzzal- külön
rlyilatko7at formájában két tanú aláírása mellett igazolásra nem kerül a lakásnagysága.
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A Szoc.tv. 18.*-a szerinti nyilvántartást a jegyző nem vezeti, illetve a rendelkezésre álló
nyilvántartás ajogszabályban előírt tartalomnak- nem felel meg teljes körűen.

A nyilvántartások vezetése, azok visszakeresése nem egyértelműen rnegoldott.

A havi visszaigénylé~ek Os~zegei nem egyezzenek meg a ténylegesen kifizetett támogatások
összegével, iltetve a következő havi igénylésnél nem kerültek rendezésre.

- A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán a megismételt szavazás,
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi
önkormányzati képviseló’k választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati
képviseló’k időközi választása költségeinek normatíváiról, tétele iről, elszámolási és belső
ellenőrzési rendjéről szóló Kölked Nemzetiségi Önkormányzatánál az idó’közi választásáva[
kapcsolatos pénzügyi elszámolás és a megalapozó dokumentumok, bizonylatok ellenőrzése
Nagynyárád-Sátorhely-Lippó-Bezedek-Ivándárda-Sárok-Kölked Helyi Választási Irodánál
7/2014.(XI.6.) IM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott Feladattípusú elszámolást a
HVI az ellenőrzés időpontjáig még nem készítette el, nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásával is külön számolt el. A jogcímekre fordított kiadásokat a megfelelő számlákkal,
szerződésekkel, kiküldetési rendelvényekkel alátámasztották.

A Helyi Választási Iroda az előírt elszámolásnak eleget tett, elkészítette a választásokkal
kapcsolatos pénzügyi tervet és az elszámolást, szabályzatában kitért a választással kapcsolatos
kötelezettségvállalásra, pénzügyi elleni egyzésére, utalványozásra az érvényesítési és teljesítés
iga7oló feladatra. A Feladattipusú elszámolást még nem készítette el. A „Tanusítvány”
kitöltésre az ellenőrzés idejéig még nem készült el.

A szükséges szerződéseket a megfelelő jogcímek alkalmazásával a kifizetési jegyzékeket
elkészítették, a pénzgazdálkodási jogköröket a megfelelő személyek ellátták, illetve a pénztári
bizonylatokon, végzik el. A pénzgazdálkodási jogkörök ellátásra során nem minden esetben
kerül sor külön- külön a feladatok ellátásának dátumozásának feltüntetésére.
Szabályzataiban kitért a választással kapcsolatos kötelezettségvállalásra, utalványozásra ás
annak elleni egyzésére, az érvényesítési valamint a teljesítés igazolási feladatokra. A
szükséges szerződéseket, azok1~oz a nyilatkozatokat és a megfelelő jogcírnek alkalmazásával
a kifizetési jegyzékeket elkészítették, a pénzgazdálkodási jogköröket a megfelelő személyek
ellátták- azonban külön-külön személyi felhatalmazást ncm kaptak-, illetve a pénztári ás banki
hi7oriylatokon, végzik el, valamint a csatolt utalványrendeleten.
A választási iroda az időközi polgármester választással kapcsolatos pénzeszközöket a
jogszabályi előírásoknak megfelelően használta fel.
Többletköltség — átlagbér- visszaigénylése címen kerül sor.
Saját forrás felhasználására nem került sor ás nem is terveztek. A közvetett költségek nem
kerültek tervezésre sem elszámolásra a jegyző nyilatkozott arról, hogy nem kivánnak
közvetett költséget elszámolni.
Á HVT feladatokat 3 fő léts7ámmal oldották meg, ami a norrnatíváhan jóváhagyott léts7ám,
részükre a jóváhagyott személyi normatíva került felosztásra A választással kapcsolatos
pénzügyi feladatok elkülönítéséhez a cofog 016010 tevékenységkódot alkalmazták.
A dologi kifizetésekkel kapcsolatos bizonylatokon feltüntetésre került, a „Választási’
megjelölés A személyi jellegu juttatások pénztári kifizetésekor a kifizetési jegyzékeken.
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illetve a bankszámlára történő utaláskor a szükséges aláírások megtörténtek, a Megbízási
szerződéseken a teljesítés igazolását a HVI vezetője végezte el.

8. Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma
Az ellenőrzések során tapasztaltak, hiányosságok az érintettek felét jelzésre keriilnek, a
megállapításokat az ellenőrzési jelentések részletesen tartalmazzák. Az ellenőrzések sorái~
büntető-, szabálysértési, kártérítési. illetve fegyelmi eljárás kezdeményezésére nem került sor.

B) A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
ELLENŐRZÉSI TAPASLJALAIOK ALAPJÁN

I .A belső kontroHrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
és eredményességének n~velése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatokat
Az Aht. 120/B. ~ (1) bekezdése vezette be a belső kontrollrendszer fogalmát, mely szerint a
belső kontrolirendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja,
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő tö célokat:

a) a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa Végre;

b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket;
c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű

használattól.
2012.01.01-tő! az Új Ber. 3 .pontj a szabályozza a költségvetési szervek belső kontrolirendszer
keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

a) kontrolikörnyezet,
b) kockázatkezelési rendszer,
c,) kontrolltevékenységek,
d,) információs és kommunikációs rendszer,
e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

Az új Bem. 11 .~ I.) bekezdése szerit a költségvetési szerv vezetője köteles a rendelet l.számú
melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrol rendszerének
minőségét, annak szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működését.

A belső kontrollrendszer és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
rendszer kiépítése az önkormányzatoknál és intézményeiknél továbbra is folyamatban van,
még nem teljesen kialakított. A belső ellenőrzési jelentésekben tett ntegállapítások és
javaslatok az ellenőrzések tárgyának vonatkozásában a belső kontrolirendszerek
működésének fejlesztését is szolgálják.

2. A belső kontrolirendszer öt elemének értékelése

a) kontrollkörnyezet:
A költségvetési szervek vezetői szabályzatokat kiadták, folyamatokat folyamatosa alakítják és
működtetik, melyekkel biztosítható a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása
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A költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalait többnyire elkészítették, a szabálytalanságok
kezelésének eljárás rendjét már a korábbi jogszabályok is előírták.

b) kockázatkezelési rendszer:
A költségvetési szervek tevékenysége, gazdálkodása során az egyes kockázatokkal
kapcsolatos felmérések és intézkedések a teljesítés folyamatos nyomon követése még kellően
nem kialakított

c) kontrolltevékenységek:
Részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzést. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, a
pénzügyi kihatású döntések megalapozottsága, a pénzügyi ellenőrzés és a gazdasági
események elszámolás vonatkozásában még tapasztalhatóak hiányosságok, a feladatköri
elkülönítések sem teljesen biztosítottak, azonban a folyamatosan törekednek a
jogszabályoknak megfelelő működésre.

d) információs és kommunikációs rendszer:
Irásban kialakított és szabályozott rendszerrel a költségvetési szervek nem rendelkeznek, a
kialakított struktúra összetétele, nagysága miatt.

e) nyomon követési rendszer (monitoring):
A szervezetek tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító
rendszer a folyamatos és eseti nyomon követések írásban szintén nem dokumentáltak, az
operatív tevékenységtől függetlenül működő belső ellenőrzés szabályozott és dokumentált.

C) A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK
HASZI~{OSÍTÁSA

1 .Javasolt intézkedések felsorolása
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 2. számú
melléklete alapján 2014 évben igénybevett — egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -

az önkormányzatokat inegilletó’ támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások
elszáinolása alapjául szolgáló adatok n?egalapozottságának vizsgálata Kölked Község
Önkormányzatnál.
- A Képviselő-testület a szociális rendeletében határozta meg, a pénzbeli és természetbeni
ellátások formáját, a~cm ellátások feltételeit, a helyi rendeletet a 2014. évi jogszabályi
változások következtében módobítani szükséges.
- Az önkormányzat 20 14.07.16. napján hatályos Törzskönyvi kivonatában többek között a
szükséges kormányzati funkciók em~ek megfelelően —kivéve a 106020 lakásfenntartással,
lakhatással összefüggő ellátások- ne szerepjen
- Képviselő-testület a szociális rendeletében határozta meg, hogy a szociális ellátásokkal
kapcsolatos döntési-e meghatározott esetekben a jegyző jogosult, amely kerüljön rögzítésre.
- A~ ellátásokra való jogosultság feltételeit teljes körűen határozzák meg.
- A lakásfenntartási támogatás esetében a kérelem 63/2006.(III.27.) Korm. rend. 20. ~-ában
foglaltaknak megfelelően tartalmazza a jogszabály által meghatározott és kitöltendő adatokat.
valamint azok kerüljenek teUes egészében kitöltésre, illetve aláírásra
- Az egységes szerkezetbe foglalt helyi rendeletben (13/2000. (IV.28))sz. a szociális
raszorultsagtol tüggo ellátások között kerüljön szabályozásra az óvodáztatási támogatás
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- Amennyiben azt állapították meg, hogy az óvodáztatási támogatás jogosultsági feltételei
továbbra is fennállnak, Új határozat nem készült, az ügyiratra kerüljön feljegyezésre a
jogszabályi hivatkozás, tüntették fel a 147/1997. (IX.1O.) Korm rendelet 681J.* (4) a) pontja
szerint
- A helyi önkormányzat rendeleti szabályozás hiányában nem döntött arról, hogy az első
alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli táinoga(á~ helyett természetbeni támogatás is
lehetséges a szülőknek gyermeke részére
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 18.*-a szerinti
személyi nyilvántartás vezetése szükséges, annak tartalma teljes körűen feleljen meg a
jogszabályi előirásnak.
- Altalánosan ügyeljenek az ellátásokhoz, támogatások megállapításhoz sziikséges kérelmek
pontos kitöltésére, a csatolt jövedelemigazolások és a hozzátartozók, gyermekek igazolásaira,
aláírásaira.
- Egységes rendszer kerüljön bevezetésre a nyilvántartások vezetésével kapcsolatosan.
- A havi visszaigénylések összegei egyezzenek meg a ténylegesen kifizetett támogatások
összegével, illetve a következő havi igénylésnél kerüljön rendezésre.

— - A helyi önkormányzati képviselők ás a polgármesterek vála~ztósán a megismételt

szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiró[, tételeiről,
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló Kölked Nemzetiségi Onkormányzatánál az
időközi választásával kapcsolatos pénzügy! elszámolás és a megalapozó dokumentumok,
bizonylatok ellenőrzése Nagynyárád-Sátorhely-Lippó-Bezedek-Ivándárda-Sárok-Kölked Helyi
Választási Irodánál
- A pénzgazdálkodási feladatok ellátóinak személyi kijelölése, felhatalmazása külön-külön
történjék meg.
- -A pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása külön-külön keletkezéssel történjék
meg.
- -A kifizetésekhez kapcsolatosan kés7üljön el a likviditási terv, arra vonatkozóan, hogy
mely tételek kerültek már kifizetésre és melyek még nem.
- -A kötetezettségvállalás nyilvántartása a bizonylatokra, dokumentumokra is kerüljön
felvezetésre.

2. Javasolt intézkedések végrehajtásának státusza
Az elkészített cllcnőrzési jclcntés tcrvczctck záradékot tartalmaznak, ahol az ellenőrzött
szervezetnek/egységnek észrevételi lehetősége van a megállapításokkal kapcsolatban.
Az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység vezetője a szükséges intézkedések végrehajtásáért
felelős személyek, és a vonatkozó határidők rnegjelölésével intézkedési tervet készít.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi Ccxxx. törvény 2. számú
melléklete alapján 2014 évben igénybevett egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -

az önkormányzatokat megilletó’ támogatások, illet’e egyéb központi költségvetési támogatások
elszámolása alapjául szolgáló adatok inegalapozottságának vizsgálata Kölked Község
Önkormányzatnál.
A jelentés mellékletében szereplő Záradékot nem küldték vissza, így a 8 napos észrevételezési
határidő elmulasztása a jelentés megállapításaival, következtetéseivel és javaslataival való
egyetértésnek tekintendő és az ellenőrzést befejezettnek.
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— - A helyi önkormányzati képviselők ás a polgármesterek választásán a megismételt
szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi
önkormányzati képviseló’k időközi választása költségeinek normatíváiról, tétele irői~
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló Kölked Nemzetiségi Önkormányzatónál az
időközi választásával kapcsolatos pénzügyi elszámolás ás a megalapozó dokumentumok,
bizonylatok ellenőrzése Nagynyárád-Sárorhely-Lippó-Bezedek-Ivándárda-Sárok-Kölked Helyi
Választási Irodánál
Az ellenőrzéssel kapcsolatban a belső ellenőrzés részére visszajelzés nem érkezett. A jelentés
mellékletében szereplő Záradékot nem küldték vissza, így a 8 napos észrevételezési határidő
elmulasztása a jeler~tés megállapításaival, következtetéseivel és javaslataival való
egyetértésnek tekintendő és az ellenőrzést befejezettnek.

Az Új Ber. 42.~ (5) bekezdése értelmében: „. . .a határidő elmulasztását egyetértésnek kell
tekintetni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, valamint az észrevételek
megküldésével egy időben lehetőség van a 43 .~ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés
kezdeményezésére.”

3. Javaslatok hasznosulásáiiak tapasztalatai
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 2. számú
melléklete alapján 2014 évben igénybevett — egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -

az önkormányzatokat megillető támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások
elszámnolása alapjául szolgáló adatok niegalapozottságának vizsgálata K/ilked Község
Önkormányzatnál.
A szükséges intézkedési terveket az ellenőrzésre vonatkozóan elkészítették, azt a belső
ellenőrzés részére megküldték meg, melyek alapján ellenőrizhető a megállapítások és
javaslatok végrehajtása.

D) AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ
JAVASLATOK
A költségvetési szervezetek gazdálkodását szabályozó jogszabályokban (Áht., Árnr, Vbr. új
Ber. stb) változások történtek. A jogszabályi változások miatt a gazdálkodó szervezeteknek új
szabályzatot kell készíteni, valamint el kell végezni a meglévő belső szabályzatok
aktualizálását.

Az ellenőrzés tevékenységének továbbfej lesztését a folyamatosan változó feladat
meghatározások, az azoknak való megfelelés határozza meg.
A belső ellenőr egyéni képzési terveiben szereplő oktatásokon, továbbképzéseken szerzett
információk, munkaanyagok segítik a tevékenység magasabb szintű elvégzését, az ellenőrzési
munka hatékonyságát.

Mohács, 2016. február 17.

Halász Olga
Belső ellenőr



Egyebek napirendi pontokhoz

1. KÖZMUNKA ANYAGRÁFORDÍTÁS - BESZERZÉS, ELSZÁMOLÁS

Az előző rendes ülésünket megelőző PÜB bizottsági ülésen igényként merült fel, hogy
megfelelő szh~tű tájékoztatásban részesítsem T. PÜB-t és Képviselő-testületet arra
vonatkozóan, hogy az egyes közmunkáinkhoz — esetünkben Erdőfű lakóépületek felújítása
— milyen elvek szerint szereztük be az építőanyagot, milyen áron, a beszerzett anyagok
beépítettségének kontrollja, az anyagok elszámolása.
Mivel az ezzel kapcsolatos információk Írásban történő megválaszolása, dokumentációk
bemutatása túl széles körű lenne, ezért javasolnám, hogy főként szóban tájékoztatva
válaszoljak a felmerült kérdésekre, az egyéb dokumentációk bemutatásával egyidejűleg.
Természetesen — előzetesen, vagy utólag -‚ amennyiben T. PUB, vagy Képviselő testület
igényli, úgy széleskörű írásos előterjesztés, vagy utólagos jegyzőkönyvi rögzítés fog
készülni, valamint a jövőben megvalósuló beruházásaink elszámolását és elszámoltatását
is igyekszem szem előtt tartani, az elvárásoknak megfelelni!

2. Pályázati, beruházási, kivitelezési tárgyalások, megbeszélések

Tisztelettel kérném eldönteni a Képviselő-testület részéről azt, hogy mondják el,
határozzák meg azon elképzeléseiket, melyeket abban az esetben kell nekem, vagy
másnak követni, ha valamilyen pályázattal kapcsolatosan tárgyalunk, pályázatot beadunk,
beruházunk, kivitelezési stádiumba kerülünk, a munka végeztével elszámolunk. En ennek
a konstrukciónak a kialakításában sem javaslattevőként, sem pedig szavazóként nem
óhajtanék részt venni. Okait nem zárt ülés keretein belül — a testületi ülésen szeretném
közölni.

3. FÖLD SZERZŐDÉSEK

A nem szántó, legelő, erdő művelési ágú területek bérlésével kapcsolatosan a nagyobb
használókkal a kapcsolatot felvettem. Az általam, inkább 15-20%-al alul kalkulált
területekre vonatkozóan az érintetteknek a megkereső levelet kiküldtem, többségük
jelentkezett is. A részükre szóló szerződések kiküldései még a testületi ülést megelőzően
el fognak indulni. A 2,- Ft/m2 díjjal cca. 110-120 ezer forint bevételre számíthatunk. A
kicsi területhasználók még vissza vannak (kiskerteknél, 0529 volt töltés mellett, stb.).

4. KLIK tornaterem bérleti szerződés

Még mindig nem jött meg a tornaterem bérleti szerződés a KLIK-től. Március 10.-én
beszéltem dr. Váradi Krisztiánnal, aki arról tájékoztatott, hogy valószínűsíthetően egy-két
héten belül meg fog jönni, számlázni utána tudunk.

5. PÓT SZOCIÁLIS TŰZIFA

A migráns kerítés építéssel kapcsolatos határnyiladék tisztításból származó tűzifára
beadott pályázatunkra kaptunk 15 m3 fát. A pályázat eredményességéről a MAK-tól
március 08-án kaptuk meg a hivatalos értesítést, mely szerint a fát március 15-ig ki kell
osztani, április 15-ig el kell számolni vele. A levéllel szinkronban a Mecsekerdő Zrt. is
bejelentkezett e-mailen, mely szerint tőlük rendelhetjük meg az elnyert 15 m3 fát, de a
leszállítás költségeit az Onkormányzatnak kellett volna állni. Ezt a költséget látatlanul



bevállalva meg is rendeltük a 15 m3 fa leszállítását. Először visszajeleztek, hogy végül is,
magát a szállítást a Gemenc Zrt. fogja lebonyolítani. Egy nap múlva, március 1-én
jelezték, hogy a határidőn belül — március 15. — nem tudják teljesíteni a szállítást a késői
rendelésünk miatt, ezért az Onkormányzat kezdeményezze a minisztériumban, hogy
határidőn túl is szállíthassanak, amennyiben nem kérünk határidő módosítást, akkor
jelezzünk vissza, hogy a fát nem kérjük. (Megjegyzés: március 15-ig már ki is kellett
volna osztanunk!!!)
Nos, a bohóc történetnek itt lett vége, nem kerestem a minisztériumot és egyben
lemondtam a 15 m3 fáról.
Ugy gondolom, korrekten tájékoztattalak benneteket erről az esetről, egyben
reménykedem, hogy nem fog a köztudatba kimenni, hogy a polgármester elszúrt 15 m3
tűzifát!!!

6. Mecsek-Dráva tagdíj

Mellékelten küldöm a Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás tagdíj fizetésre felhívó
levelét. Ehhez tájékoztatásul közlöm veletek, hogy 2014-2015 évekre visszamenőleg már
nem fizettük a tagdíjat. A 2016. évivel együtt cca. 500-550 ezer forintot kellene
kiflzetnünk (174,- Ft/állandó lakos/év). A tavalyi évben nem küldtek felhívó levelet.
Megmondom őszintén, én nem is Sejtettem, hogy kellett volna fizetnünk. Azért testületi
ülésig ügyvéd úrral megnézetem, bár sok reményt nem fűzök hozzá. (LEVEL
KIKULDESE POTLOLAG!)

7. ÜGYVÉDI DÍJ

Dr. Juhász Gábor Úr a megközelítően egy éves ügyvédi közreműködésének díját
leszámlázta felénk. Tartalmáról és összegéről szóban tájékoztatlak benneteket. Egyben a
testületi ülésen a megbízási szerződését is tárgyalnunk kellene, mert sajnálatos módon
annak részleteiről eddig nem beszéltünk. A szerződés tervezet elkészítése folyamatban
van, ülésünkig a tartalmi része megismerhetővé és tárgyalhatóvá válik.

8. Előreláthatóan mire is számíthatunk?

Ezt a kérdést magamnak feltéve készítettem egy nagyságrendbeli számítást arra
vonatkozóan, hogy valójában milyen többlet bevételre számíthat Onkormányzatunk. Nos,
az ez évi költségvetésünkből kiindulva megnéztem a tényleges bevételeinket — ELŐZŐ
EVROL ATHOZOTT MARADVANY, TARTALEK NELKÜLI BEVETELEK
NÉLKÜL - ‚ melyben a 2016. évi tervezés során cca. 42 millió forint a tervezett
adóbevételünk. Ezzel állítottam szembe a kiadásokat, de csak a legszűkösebben,
mindenféle beruházás és elhagyható kifizetési helyek nélkül. Az eredmény lehangoló lett.
Bevételi oldalunkon cca. 73,5 millió, kiadási oldalunkon 75 millió forint összeg jött ki,
vagyis, nagyjából egyensúlyban vagyunk! Igen, 42 millió forint tervezett adóbevétellel!
Gyalázatos az a tény, hogy az adóbevételeinkből egy lyukas garast nem fogunk tudni
visszaforgatni a falu fejlesztésébe.
A tavalyi évről átjövő tartalékkeret ne tévesszen meg senkit, az elvileg van, de gyarapodni
valószínűleg csak akkor fog, ha az adóbevételeink meghaladják a 42 millió forintot! Ha
ettől kevesebb lesz az adóbevétel, úgy a tartalékkeretünk a működési költségekre fog
lassan elkopni.

9. BARANYA-VÍZ Zrt. eszközhasználati díj



Sajátságos a helyzet az eszközhasználati díjakkal kapcsolatosan. Jeleztek felénk, hogy
állítsuk ki a 2013-2014 évi eszközhasználati díjakról a számlákat a BARANYA-VIZ Zrt.
felé. Kiállítottuk. Azután elmentem, megkérdeztem, hogy a 2015. évi díjat mikor
számlázhatjuk le, mert a mi Önkormányzatunk erről nem kapott értesítést. Erősködött a
könyvelő, hogy erről is értesítettek bennünket, csakúgy, mint a 2013-2014 évi díjakról.
Elég bután néztem, de kis idő múlva kiderült, hogy sem a mi ‚ sem pedig más
önkormányzat felé sem küldték meg a kiszámlázható eszközhasználati díjak mértékét. Ez
most már úgy közel négy hete lehet, azóta is „kuss” van. Ja, és a 2013-2014 évi,
kiszámlázott díjak sem jöttek még be. Nincs kétségem afelől, előbb-utóbb meg fognak
érkezni a pénzek.

Kölked, 2016. március 14. Csomor Tibor sk.
polgármester



Tájékoztató a február 15.-i testületi ülésünk óta eltelt időszak rendezvényeiről,
meEbeszélésekről

1. február 16. — megbeszélés Kölkeden a lehetséges műszaki ellenőr választással
kapcsolatosan. Erre akkor lehet szükségünk, amennyiben nyerünk pály&zaton
beruházásra forrást. A lehetséges személy dr. Hausznek József. A műszaki
ellenőrzésre szóló ajánlati ismertetőjét mellékelten csatolom, egyben javasolom is,
hogy „éles” helyzetben vele kössünk egyezséget.

2. február 17. — Kölked, Alkotmányvédelmi Hivataltól keresett meg Kumli Viktor Ur a
migráns helyzettel kapcsolatosan, melynek legfőbb eleme a lakosság hozzáállása,
reagálása a kérdéshez, helyi tapasztalatok, esetleges aggodalmak.

3. február 18. — Nagynyárád, az Úgynevezett bértárgyalás, fiiszerezve némi költségvetési
tervezettel a 2016. évre. Nagyjából az ezzel kapcsolatos eseményeket és fejleményeket
mindenki ismeri, egy részét maga isátélhette.

4. február 19. — Baranya Megyei Onkormányzatnál jártam a TOP pályázatainkkal
kapcsolatosan. Az ott elhangzottakról és ezzel kapcsolatos egyéb információkról a
soron kívüli (február 29.-i) ülésünkön már tájékoztattalak benneteket, illetve a
szükséges határozatokat is meghoztuk.

5. február 22. — Mohács Városi Könyvtárban voltam a Csorba Győző Megyei Könyvtár
fórumán. Ott tájékoztattak arról, hogy elvileg lenne lehetőségünk a Megyei
Könyvtártól eszközök, berendezési tárgyak igénylésére. Március-április hónapban
Mohácsról meg fognak keresni bennünket, egy helyszíni egyeztetés alkalmával
ismerhetjük meg ezeket a felkínált lehetőségeket.

6. február 23. — Kovács Károlynak megküldtem az Iskola-Ovoda-Alapítvány közös
egyeztetéseirik alkalmával kialakított, általam összeállított „Esélyegyenlő ségi
támogatás” módosított tervezetet. A megállapodás jó úton halad, Patakiné legutóbb
személyesen is találkozott Budapesten Kovács Károly Urral. Kisebb módosítások
javasolását követően, most készül a feltehetően végleges anyag. Nektek majd a
végleges anyagot küldenénk meg. A megállapodást követően az alapítványunk fogja a
támogatást kezelni, egészen biztosan állíthatom, hogy jól, mert a terv szelleme is ezt
szavatolja.

7. február 27. — szombati napon, a Darázs Község Önkéntes Tűzoltósága meghívásának
tettünk eleget, az egyesületük zárszámadási és Új év tervezési közgyűlésén. Hárman
mentünk, Müller Máté, if]. Hegedűs Sándor és magam. Némi meglepetésként hatott a
megjelenésünk, mivel évek óta stagnált a részvételünk a meghívásokon. Kedvesek
voltak, kevés magyarul is beszélni tudóval, akik alapvetően idős korúak. A mi 75 éves
„tolmácsunkkal” elég jól sikerült összebarátkozni, hazafelé még muszáj volt hozzá
bemenni. Nem túl későn, tíz óra után, de majdnem utolsó vendégként jöttünk el a
kultúrházból. A mi jelenlegi viszonyainkról — önkéntes tűzoltóságra vonatkozóan — én
is adtam egy rövid tájékoztatást. Az összejövetel végén sikerült némi érdemi
beszélgetést folytatni a darázsi és a béregi önkéntesek parancsnokaival. Stipan Saslin
elöljáróval (polgármester) csak néhány mondatot tudtam tolmácsolással váltani,
többek között azért is mert neki úgymond mindenkivel kellett beszélni. Ugy érzem
lehet értelme annak, hogy elfogadtuk a meghívást.

8. március 03. — Nagynyárád, polgármesteri megbeszélés a sikertelen közös ülést
követően. A fejleményeket nagyjából ismeritek, a problémáinkat, amit
előterjesztettünk, azt meg részletesen is. A K.O.-t ránk mérték, de inkább dühös
vagyok, mint csalódott.



9. március 04. — a Tatai féle lakóépület adás-vételi szerződését megkötöttük, vételi árat
átutaltuk, bejegyzésre beadva földhivatalba. A szolgáltatóknál való átjelentések
folyamatban.

10. március 08. — Budapest, Miniszterelnöki Hivatal, a Limessel kapcsolatos érdek
egyeztető fórumon vettem részt. M. Bugarszki Norbert Urral, Mohács Város pénzügyi
osztályvezetőjével mentem. Kb. 2 órás volt a megbeszélés, lényegesebb tartalmi
elemeit inkább szóban ismertetném. Amiről valószínűsíthetően beszélnünk és
döntenünk is kell, hogy elindulunk-e a pályázat és az értékünk
megismertethetőségének rögös útján (Altinum). Mohács végleges állásfoglalását még
nem ismerjük, de a testületi ülés időpontjára valószínűleg már tudok érdemben
tájékoztatni erről is.

11. március 09. — Csele-Borza Egyesület közgyűlése Mohácson, az egyesület hatáskörébe
tartozó pályázati források célterületeinek meghatározása volt a napirend. Mely
területekre és mennyi lesz az „elosztható” pénz. Hát nem sok. Egyszer már
tájékoztattalak benneteket, hogy Kölked Onkormányzatnak, nagyjából 10,5 millió
forint összegre lesz lehetősége pályázni, a civil szervezeteinknek cca. 5 millió
lehetősége lesz.

12. március 10. — ezen a napon lett volna a játszótér pályázat tárgyalása (amiben
megfellebbeztük a 26.295 ezer forint visszafizetési határozatot), de a bírónő betegsége
miatt új időpontot fognak kitűzni.

13. március 11. — az iskola március 15-i megemlékezésére szóló meghívásnak tettem
eleget, az iinnepély az iskolában volt.

14. március 13. — vasárnap, a Botond HE. Meghívásának eleget téve vettem részt a
rendes, évi közgyűlésiikön.

Kölked, 2016 március 14. Csomor Tibor sk.
polgármester



MEGBÍZÁSI

SZERZŐDÉS



Megbízási szerződés (JUHÁSZ Ügyvédi Iroda — S-WORK Kft.)
MEGBÍzÁ5I SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Kölked Község Önkormányzata (7717 Kölked, II. Lajos utca 12.; képviseli:
Csomor Tibor polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), másrészről a JUHASZ Ugyvédi
Iroda (7626 Pécs, Búza tér 2. 1/6.; eljáró ügyvéd: dr. Juhász Gábor), mint megbízott (a továbbiakban:
megbízott) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) Megbízó megbízza megbízottat jogi képviseletének ellátásával 2015. január hó j.~ napjától kezdődően
határozatlan időre, amelynek keretében megbízott az alábbi tevékenységeket végzi elsősorban:

- jogi tanácsadás polgári és büntető ügyekben, állam- és közigazgatási ügyekben, egyéb hatósági
eljárásokban;

- közreműködés a szervezet szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, valamint a szervezet
jogaira és kötelezettségeire kiható megállapodások előkészítésében.

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen megállapodás kiterjed a megbízó jogi képviseletével felmerülő
bírósági és hatósági eljárásokra is.

2.) Megbízott ezen feladatokat legjobb tudása, valamint a Megbízó igényei szerint és érdekeinek
megfelelően tartozik ellátni. Megbízott a megbízó utasításai szerint tartozik eljárni. Amennyiben
megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, köteles erre annak figyelmét felhívni. Megbízott
jogosult helyettes igénybevételére.

Helyettesítésre jogosultak:

dr. Frei János ügyvéd
dr. Ilergenrőder Tamás ügyvéd
dr. Fábián Viktória Magdolna alkalmazott ügyvéd

3.) a.) Megbízó az 1.) / a.) pontban megjelölt feladatokért a megbízó eseti megrendelései alapján és
utólagos elszámolás mellett 10.000,- Ft + AFA megbízási rezsióradíjat tartozik megfizetni.
Megbízó ezenkívül felmerüléskor megfizeti a felmerülő készkiadásokat (p1.: illeték, szakértői díj,
utazási, kiküldetési költség, stb.). Amennyiben a bíróság a jelen megbízás teljesítése kapcsán
perköltséget állapítana meg, úgy annak a készkiadásokat meghaladó része megbízottat
munkadíjként illeti meg.

b.) Felek a késedelmes fizetés esetére a mindenkori jegybanki alapkamat ± 4 % éves késedelmi
kamatban állapodnak meg.

c.) A megbízási díj a megbízott által időszakonként a megrendelt feladatokra vonatkozóan elkészített
és a megbízó által igazolt teljesítés igazolás alapján a megbízott által kiállított számla ellenében
fizetendő.

d.) Fizetési mód: átutalás, fizetési határidő a számla benyújtásától számított 8 nap.

4.) A jelen szerződéssel a felek között létrehozott jogviszony határozatlan időtartamra jön létre. Feleket
kölcsönösen megilleti a rendes felmondás joga 1 hónapos határidővel a hónap utolsó napjára. Feleket
megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Megbízói
felmondás esetén 1 hónapon belül tartozik megbízó átvenni a folyamatban lévő ügyeket.

5.) Megbízott számlaszáma: K & H Rt. 10402410-24112624-00000000

dr. Juhász Gábor ügyvéd (7626 Pécs, Búza tér 2. 1/6.)



Megbízási szerződés (JUIL4SZ Ügyvédi Iroda — S-WORK KfL)

6.) A megbízás ellátása során megbízott jogosult megbízó dolgozóitól iratokat bekérni, azokat a vonatkozó
ügy lezárásáig magánál tartani, továbbá a megfelelő ismeretekkel rendelkező, és megbízónál
munkaviszonyban álló dolgozóktól a feladatok ellátásához szükséges információkat bekérni, őket -

szükség szerint - egyeztető és egyéb tárgyalásokon történő részvételre felkérni. Az így átvett iratokért,
információkért megbízott teljes felelősséggel tartozik. Megbízott kártérítési felelősség mellett végzi
tevékenységét és vállalja, hogy a szerződés ellátása alatt folyamatosan fenntartja a felelősségbiztosítását.

7.) Megbízott tartozik munkája előrehaladtról megbízót kérésére Írásban és szóban tájékoztatni.

8.) Megbízott vagy helyettesítője jogosult a megbízás ellátása során saját személygépkocsi használatára az
indokolt mértékben és 80,- Ft / km költségtérítés ellenében.

9.) Kapcsolattartó megbízó részéről: Csomor Tibor polgármester

10.) A jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekre az ügyvédi törvény, valamint a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Megbízottnak és helyetteseinek a tevékenység ellátása során tudomására jutott valamennyi adat, információ
üzleti titoknak minősül, és ezt akként kötelesek kezelni.

Jelen szerződést szerződő felek - átolvasását és értelmezését követően - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kölked, 2015. január hónap j~.napján.

megbízó

megbízott

dr. Juhász Gábor ügyvéd (7626 Pécs, Búza tér 2. 1/6.)



ÉPÍTÉSLEBONYOLÍTÁS MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

Kérem engedje meg, hogy egy pár sorban bemutatkozva. ajánijam Önöknek
szolgáltatásomat!

Dr. H a ii s z n e k József egy elismerten nagy gyakorlattal rendelkező 58 éves
mérnök-jogász vagyok. Baranya, Tolna Somogy megyékben 20 éve
foglalkozom építési munkák megvalósításával. Ezen belül is kivitelezéssel,
építés-tebonyolítással és műszaki ell~nőrzéssel . Olyan projektek sikeres
megvalósításában vettem részt irányitőként, mint p1.: a Pécsi KJKA áruház, a
Pécsi Egyetemi projektek megvalósítása ( 6 kollégium a Rektori Hivatal,
Boszorkány utcai Pollack Mihály Műszaki Egyetemi Kar épületeinek teljes
felújítása) ELEKTROWORD Aruház ‚ HAUNI gyár csarnoképítések, NABI
Buszgyár építése Kaposváron, TRIUMPH fehémemű-gyár Dunaújváros ‚

Galérius Fiirdő és szauna-világ építése Siófokon és még sok más építési munka
a teljesség igénye nélkül. .

Amennyiben Önöknek építési jellegű tervei, vagy feladati vannak Szívesen
vállalom

1,’ megrendelői képviselet ellátását ( építés-lebonyolítást) Ez jelenti a
megrendelői igények megismerését követően az építmény megvalósításának
teljes körű terveztetését, engedélyeztetését, a kivitelezési folyamat
felügyeletét ‚a projekt elszámoltatását ‚ az Onök állandó inforniálását és
beszárnolást a munkák helyzetéről. Tehát a teljes építési m’mka gondjainak az
átvállalását annak érdekében, hogy Önnek ( Önöknek ) ne az építéssel, hanem a
saját munkájának az eredményes elvégzésével kelljen foglalkoznia az én
munkáninak az Ön által szükségesnek ítélt kontrollálása mellett.

2,1 műszaki ellenőrzés. Az építés-lebonyolításnál szűkebb kategória. Ez esetben
az indulásra kész építési kivitelezési feladatok folyamatának műszaki
felügyelete ‚ ellenőrzése, építési napló vezetése, elszámoltatása ‚ hatósági
lezárása ‚ a használatbavétel intézése a feladat. Ezt a feladatot annak szakmai
jellege miatt kevésbé szükséges a Megrendelő napi közreműködése mellett
végezni. Önállóságot követelő műszaki (és részben jogi ) jellegű munka. Ez a
munka jogosultsághoz kötött feladat, amivel mind magasépítés, mind mélyépítés
vonatkozásában rendelkezem.



Tájékoztató áraim: az érték százalékában ÁFA nélkül

Munka érték ( millió forintban) építés műszaki
lebonyolítás ellenőrzés

-10 1,5

10—50 1,5 1,2

50—100 1,2 1,0

100—500 1,0 0,8

500 - 0,8 0,5

Önkormányzatoknak az áraimból 30% kedvezményt biztosítok! .

Köszönöm, hogy ajánlatoniat végigolvasta!

Várom értesítésüket, meghívásukat egy személyes találkozóra!

Tisztelettel:

Dr.Hausznek József
Mérnök- jogász
7741 Nagykozár
Hajnal utca 39.

+36 3051705-948 ‚ vagy +36 306/770-193
I ozsef.hausznek(kl~straba2-psf.hu ‚ vagy simona(ii~indamaiLhu

SIMONA
Betéti Társaság

1741 Nagykozár, Hajnal u. 39.
Adószánr 21065781-247

3sz.: 50300075-15501253-00000000



Magyar
___ Allamluncstar

Baranya Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Iktatószám: ÁH1IS 12-4/2016.
Ügyintéző: Gerebenics Gábor
Ügyintéző telefonszáma: 72/421-472
Hiv. sz.: 433-2/20 16.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző részére

Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagvnvárád
Kossuth L. u. 46.

Tárgy: Állásfoglalás gyermekétkeztetés kérdésében

Tisztelt Jegyző Asszony!

Fenti hivatkozási számú levelére válaszolva tájékoztatom az alábbiakról:
A gyermekek betegség vagy más ok miatt történő távolléte idejére biztosítandó intézményi
gyermekétkezetéssel kapcsolatos kérdését továbbítottuk a Kincstár Központ felé, ahonnan a következő
válasz érkezett:
„Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett fóosztályi álláspontunk a következő:
A gyermekétkeztetés keretében el[átott gyermek részére, az intéz.ményből betegség vagy más okból
történő távolmaradás idejére az önkormányzatnak biztosítani kell a kedvezményes gyermekétkeztetést.
Álláspontunk szerint a gyermekeket figyelembe lehet venni ellátottként a gyermekétkeztetési
támogatás meghatározása szempontjából.
Tehát a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet
111.5. pontja szerint igényelt támogatásra jogosító gyermeklétszámba beleszámít a távolmaradó
gyermek számára biztosított étkeztetés is.”
Mindezeket figyelembe véve az ellátást igénybe vevők nyilvántartása és a gyermekétkeztetés igénybe
vételének dokumentálásában szerepeltetett adatok egymástól eltérhetnek.

Pécs, 2016. március 16.

Lábadyné Csaba Anikó igazgató nevében és megbízásából, üdvözlettel:

Tálasné Keres yei Margit
irodavezető

7621 P&s, Ap~ca ii 6. Postadm 7602 P~cs, Pf. 339., Telefon: (72) 421-400, Fax: (72) 421-406
e-iwiil: ahiba~@a[tamkincst~rgov.hu
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Tárgy: 2016 évi tagdíj
• Szárn:02-2~35-3i20 16

• ~I)g’~nt i~Dec~i Jári~

.. .. 3~1 l’-’~~
Mecsek-Dráva Onkormányzati Társulás társulási tag Onkormányzat :

Polgármestere részére

Tisztel Polgármester Asszony/Úr!

A Társulási Tanács a közeljövőben tárgyalja a Társulás 2016. évi költségvetését. A 2016. évi előzetes
egyeztetések szerint a továbbiakban is I 74-Ft/fö állandólakós számmal tervezzük a tagdíj bevételeket.

Kérem, hogy posta fordultával részünkre megküldeni szíveskedjenek a település 2016. január 1-i állan
dó lakónépességének számát. illetőleg az Önök által számolt, a fentiekben leírtak szerinti tagdíj össze
gét.

Az előző Tanácsülésekenjeleztük a Tanács tagjainak, hogy a jelenlegi tagdíj kintlé’őségünk meghalad
ja a három év tagdíj összegét, melyről minden évben értesítettük az önkormányzatokat. Könyvelésün
ket végző irodajelenleg készíti cl önkormányzatonként éves bontásban a kintlévőségek analitikáját
tagdíj bátralékok kimutatását, melyről levélben értesítjük Önöket a második negyedév elején.

Szeretném felhívni figyelmüket, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2014.-ben szánilave
zető pénzintézetet váltott, melyről 2014. szeptemberében értesítést küldtünk. A Mecsek-Dráva Ön
kormányzati Társulás számlavezető Bankja a K&H Bank, számlaszámunk ahová a kötelezettségeket
teljesíteni kell: 10400779-00027864-00000007.

A tagdíjat az eddigiekkel niegeg~ező módon két részletben kell kifizetni. A tagdíj első részletét 2016.
március 16. és 30-a, a második felét 2016. szeptember 15 és 30-a között szíveskedjenek átutalni.

A tartozások rendezését az általunk megküldött kimutatások és az Önök könyvelésének ellenőrzése
után kérjük, mihamarabb a beruházásokkal kapcsolatos záró kifizetések teljesítése, illetőleg a működés
feirntarthatósága érdekében a fentiekben hivatko Ott számlára átutalni szíveskedjenek.

Pécs, 2016. február 23.

Üdvözlettel

Mecsak-Drava Önkormányzati Társulás
~:él’heIy 7621 Pecs Széchenyi té~ 1
E-mail mdtarsula~@ph pecs hu
www m~kdrava hu
www ujszechenyiter~ gov hu :“: A projeta az Európai Unió

tamogatasaval vatosul meg
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