
JEGYZŐKÖNYV

KészÜlt: Sály Közsé9 Önkormányzaiuának Képvise]-ő-testület,e 2o]_5. áprilís 27-
én 9,00 órai kezdet,te]_ tartot,E, ülésérőf .

Az ü]_és he]_ye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

Je]en vannak: Fekete .Tánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas ZolEán, Hőcza József , Szabő Valéria, Vetró Márt,a
képviselők.

Meghivottak: Dr. Molnár Sándor 1egyző, Dr. Feg)rveres Balázs aljegyző,

Meghívottak, akik jelen volt,ak az ü]_ésen:
Dr. Molnár Sándor 1egyző, Dr. Fegyveres Ba]_ázs al)egyző.

Fekete Jánosné polgármester: köszöntötte a testület tagjait.
MegállapíLotta, hogy az üIés határozatképes, az ü]-ést megnyitotta.

Jeqyzőkönyvvezetőnek: Dr. Fegyveres Ba]_ázs d,jegyzőE kérte fe]_.

A jegyzőkönyv elkészitéséért Dr. Molnár Sándor 1eqyző megbízásábó1 Dr.
Fegyveres Bafázs aljegyző a felelős.

Jegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Farkas Tstván
képviselőt kérte fel.

Fekete ,Jánosné polgármester: ismert,ette a megtárgya]_ásra kerü]_ő j avasolt
napirendet.

aIAVASOLTNAPIREND

]-,./ A szociá]-is igazgatásró]- és a szociá]-is e]-]_átásokró]_ szó]_ó rende]_et
megvitatása, megaJkotása.

Előadó: Fekete Jánosné po7gármester.

Fgkete Jánosné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
e]- a naPirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhítelesítők
személyére tett javaslatot.

A képvise]_ő-testület egyhangÚlag elfogadt,a a
napirendet, va]_amint a )egyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett
javaslatot.

Elfogadásra kerü]t napirendi pontok:

1./ A szociá]-is igazgatásró]- és a szociá]-is e]_]_átásokró]_ szó]_ó rende_Iet
megvitatása, megaJkotása.

Előadó: Fekete Jánosné poLgármester.



NAprREND ri{neyar.i{,sa

1./ A szociá]-is igazgatásró1 és a szociáfis e]-fátásokró]_ szó]_ó rende]_et
megvitatása, megaJkotása.

E]őadó: Fekete Jánosné poJgármester.

Fekete .Tánosné po]-gármester: az önkormányzat a képvise]_ő-testület d,öntéseszerint benYÚjtotta pályázatát a rendkívü]-i önkormányzati költségwetési
támogatásra, s azon belü] rendkívü]-i szociá].is támogatásra is.
A Magyar Á]-lamkincstár az önkormányzatot hiánytrlótlásra hívta fel, aszociá]-is rendelet módosítására vonatkozóan, lrgyárris az ellátási formákbővítésére ke11 sort keríteni, i]-]-etve felü]_ ke]_]_ vizsgálníuk a hatályosrendeletüket.

A Polgármester kérte a )eqyzőket, hogy ismertessék a szociális igazgatásró1és a szociá]-is ellátásokrőL szőLő rende]-et tervezeEet.
Dr. Fegyveres B.q]-ázs .a]- j egyzŐ: ismertette a képviselő-testület,tel, hogy aaz egYes szociális eflátások bővítésére pályázat útján van J_etretőséj. arende]-et-tervezetben 1áthatják, hogy az alka]_mazási kör Sáty településterü]_ete.

TeJ-ePÜlési támogatás cimén többfé]-e e]_]_átási forma igényeJ_hető. AtelePÜlési támogatások adhatók, a képvise]-ő-testü]_et döntésá, mérlegelésealapj án.

Dr._ Y9lnár Sándor jeqyző: a rendelet-tervezet alapja a tíbolddaróciszabálYozás, az ÖnkormányzaE ott is hasonlóképpen szabáIyozta a szociális
e]_]-átásokat.

A 1eqyző szakaszonként ismertette a rende]et-tervezetet,, a 3. §- szerintteJ-ePÚlési támogatás adható. A rend,kívüli te]-epülési támogatás formáit isszabályozza, melynek mértéke 50.0O0 Ft-ig terjéanet. A 4. §-banszabálYozot,t lakhatáshoz kapcsolódó támogatás esetében is a döntéshozómérlegelhet, itt a maximális támogatás mértéke a tervezeE szerint, havonta10.000 Ft 1ehet.

GyÓgyszerkiadások vise]-éséhez eseti jelleggel nyújtható támogatás, továbbáiskolakezdéshez nyújtott támogatások. trrrunyt temetésének köllségeíhez valóhozzájáru]-ásnál rész]-etezésre került az igénylés menete, s korlátozótényező az egy főre jutó jövedelem vizsgálaia i". ugyanígy egy főre jutójÖvedelem vizsgálatát írja elő a rende]-et ]-akásfenntaiiasi támogatás,győgyszerkiadások viseléséhez adható támogatás, a 1akhatási kiadásokhozkaPcsolÓdó hátra]-ékot (közműdíj tartozás) fe]-ha]_mozó személyek részéreadható támogatás, valamint a gyermek és fiata1 felnőti szociá]_isrászorultságára tekintette]. nyújtott pénzbeli támogatás. A 1_8. é]_etévétbeLÖ]-tÖtt t,artósan beteg hozzáEarEoialánax ápolását, gondozását véqzőaktívkorú munkakéPes. jövedelemme1 nem rendelkJzo 
"r"*eri .e""er" adhatótelepülés támogatási formát is ismertette. A 1].. § a rendeleE 6. §-aszerinti gYŐgYszerkiadások vise]-éséhez adható t,e]_epülési támogatástrészletezi, melYet, ismerteEett. Fontos, kíemelt, hogy t,elepülési támogatástápolásra, győgyszerkiadások vise]"éséhez nem kaphat, az, aki a járási hivatalhatározata alaPján ápolási díjban, valamint közgyőgyellátásban- részesül.

Kieme]-ten hangsúlYozta a ]-3. §-ban foglaltakat, hogy a rende]_et szerintitelePÜlési támogatások csak abban az esetben biztosíthatók, ha azönkormányzat adott tárgyévi költségvetésében ehhez a források rendelkezésreállnak.
A 14, §-ban szabál-yozásra kerú]-t közkifolyókróI ivóvizet használó személyekután fizetendő vízdíj.



A Tibo}ddaróci önkormányzat a 15. §-ban leírtak szerint önálló, külön
rende]_etben szabáLyozott;k szerint támogatja a fiatal házasok, élettársak
lakáshoz jutását. ott az önkormányzat egyszeri 50,ooo Ft-tat támogatja a

fiata}okat.

A:j6.§-bankikötésrekerü}t,hogytelepülésitámogatástcsakannaka
kéreImezőnek lehet megállapítani, aki lakókörnyezetét rendben tartja,

L.7 . § közfoglalkoztatás_t taglalja, 18. § a Bursa Hungarica Felsőoktatási
ónrormanyzat1 ösztöndíjat, 19. s " köztemetésről szőI, 20, § szociáIis
étkeztetés, 2t. § házi segítségnyújtás, A házi segítségnyújtás kistérségi
társulás keretében kerü1 ellátásra,

Tibolddarócon az önkormányzat mellett az egyház is részt vesz ebben a
tevékenységben.

22. § térítési díjró1 külön rendelet szől,

Fekete Jánosné polgármester: megköszönte a, szóbeli kiegészítést, a rend,elet
oqy előbb a kérdéseket, majd véIeményeiket,

inozzászóJásaikat, tegyék meg.

Vetró Márta képviselő: kérdése volt, hogy az ellátásí formák közü1 pontosan
mi kerü}E át -á- )árásí hivatalhoz, s a lakásfenntartásí támogatás
folyósításáró1 kér tájékozLatást. Esetleg az ellátások tekintetében
átfedések ]-ehetnek-e?

A szociá]-is étkeztetésné]_ van- e létszámhatár?

Az e]_]_átások kifizetéséné]_ kötelező a számfaszám, lakcímre nem lehet
uta]-ni?

Szociális feladaton ketetkezett maradványt a következő évre át ]ehet vinni?

Szabó Va]_éria képviselő: települési támogaUás címén mílyen összeg á11

rendelkezésre?

Dr. Molnár Sándor jegyző: az ápolási díj , közgyígyellátás átkerült a járási
hivatalhoz. A - lakásfenntartási támogatási el]-átási forma megszűnt.
T,akhatással összefüggésben adhat, az önkormányzat támogatást, a rendelets-
tervezetben szabáIyozottak szerint, itt mérlegelésre van 1ehetőség, A
korábbi e]fátási foimánál köte]_ező számítási módszer volt, mérlegeJ-ésre nem

voft fehetőség.

Átfedésre azérL nem kerülhet, sor, mert a rendelet-tervezet taglalja, hogY
ápolással összefüggésben támogatás akkor adhatÓ, ha nem részesÜl a járási
nivatattól ápolási díjban, ugyanígy győgyszerköItségre akkor adható
Lámogatás , ha közgyógye}látási formában nem részesüI,

A szociáfis fe]_adatra kapott összeget az évben fel ke]-]_ használni,
figyelemmel ke11 kísérni év közben a felhasználást,

Jelentősebb kifizetések álta]_ában iskolakezdés e]-őtt. a fútési szezor'
beindulásakor és karácsony táján várhatók.

A szociális étkeztetésnél vannak keretszámok. Tibolddarócon is azonban az
üzemelő étterem segítségéve} tudj ák az igényeket kielégítenÍ. TermészeLesen
inkább az önkormányzati étterembő]_ veszik igénybe az ellátást, mert az
o1csóbb.

Az ellátások kifizetése csak számlaszámra történik. A járási hivatal is
ragaszkodik ehhez. Szám]_aszámmal keIl rende}keznie mindenkinek, ez elvárás,
poiití..lr* is, hiszen meg kelt tanulniuk az embereknek, hogyan ke]_1

beosztani.



Fekete ,fánosné po}gármester: a 2O15. évi költségvetés tárgyalásakor a
képviselők is megkapták a rész]-etes anyagot, táb]-ázatokat, emfékezete
szerint a településí támogatásra felhaszná]-ható összeg 3]-.139 e Ft 2Ol5,
évre vonatkozóan.

Szabó Va]_éria képviselő: javasolta, hogy a 65. év fe]_ettíek részére
fizetendő szemétszá1]_ítási díj tör]-ésre kerüljön a rende]et-tervezetbŐI.
Véleménye, hogy ne fizessék a 65 éven felüliek szemét§zállítási díjáE. nz
az összeg kerüljön másra felhasznáIásra, vannak Jő kondicióban IévŐ,
tisztességes nyugdíjjal rende]_kező idősek, ki tudják a díjat fizetni.

Fekete ,Jánosné polgármester: lehet rófa sz6, majd döntsön a testület.
EgyébkénL pedig javasolta, hogy továbbra ís változatlanul vállalják a 65 év
felettíek szemétszálIítási díjának fízetését. A keretösszeg rendelkezésre
á11, ha nem használják fel vissza kef]- fizetni. A közkífolyók után
fizetendő díj mellett ezt is tudják biztosítani.

Hangsúlyozni kívánta, hogy a feladaLokhoz biztosított normatívát az adott
célnak megfelelően ke]_1 felhasználni, ha nem kerü} felhasznáIásra, azt
vissza kel1 fizetni.

Biztosított a szeméLszállíLási díj átvállalásához az összeg, akkor azE
használj fel, javasolta, hogy továbbra is vállalják át az idősektől a
szemétszáltítási díj fizetését.

Vetró Márta képvise]_ő: javasolta, hogy kerüljön a rendeletbe beépítésre,
hogy, akík a rendefet megalkotása után költöznek a községbe 5 évíg ne
részesü]-hessenek támogatásban.

A 3. § (7) bekezdése szerintí támogatást javasolja természetbeni
támogatásként,. A temetési segély összege maradjon 10.000 Ft.

Dr. Molnár Sándor jegyző: vá}aszában elmondja Vetró Márta képviselő
javaslatára, hogy ez alkotmánysértő szabáIyozás, alkotmányellenes. Nem

1ehet a rende]-etben ilyen kikötés, hátrányos megkülönböztetés, tiltott.
Legfeljebb az efső ]-akáshoz jutás támogatásáná1 ]-ehet ilyen megkötés. A
rende]_et-tervezet 2. §-ában szabáIyozva van a rendelet alkalmazási köre,
nemcsak magyar állampolgárokra, de mé9 a letelepedési engedéllyel
rende]_kezőkre is alkafmazni ke]_1 a rende]-etet . Nem ]-ehet kikötés, hogy 5

évig a községben éljen és tartózkodjon. Felhívja a figyelmet arral hogy
semmi nem Jár, csak adható, a ]-6. §-ban pedig le van szabá7yozva, hogy
milyen feltételek mellett adható a települési támogatás.

A temetési segély összegét meghatározhatják, de kereteket is lehet adni a
döntéshozónak.

Farkas István képviselő: akkor azE úsy értsék, hogy beköItözik például
Mezőkövesdről egy család, azt el]_átásban kell részesíteniük?

Dr. Mofnár Sándor jegyző: természet,esen vizsgálni kel]- a feltételeket, ha
mezőkövesdi lakóhelye van, onnét kel]- e]-látást kérni. És hangsúLyozza, hogy
ezek az el]_átások mérlegelés körébe tartozók, s adhatók.

A hátrányos megkülönbözt,et,és kifejezetten tiltott, nem a]_kalmazható.

Szabó Valéria képvise]-ő: javasolta, hogy valamennyi települési támogatás
megitélése előtt a testü]-et a kérelmezőnél helyszíni bejárást tartson,
ellenőrizzék, hogy a rende]_etben foglalt kikötések teljesü}nek-e, a
Iakókörnyezet rendezett-e .



A kÖzmunkával kaPcsolatban ki döntí €1, hogy kik legyenek a].ka]_mazva ésmilyen munkára?

Felháborodását fejezte ki, hogy nem tudják, hogy kik a közmunkások, atestÜ]-et nem értesÜ1 ezekrŐ),, nem rende]-keznek ke]_1ő információval. s alakosságot sem tudj ák informá]-ni ezekrő]-. rfavasolta, hogy a testületdÖntsÖn, ho9Y kik kerÜfnek foglalkoztatásra, s az e]vé gzendő munkákat is atest,Ület haLározza meg. A polgármester a munkáltató, de mindenféleképpen
t,estü]_et, döntsön a foglalkoztatottakról .

Diákmunkásokat is leheLne alka]-mazní.

Vetró Márta kéPvisefő: a ]-6. § (2) bekezd,ése kerüIjön kiegészítésre, necsak ott ]akÓ, hanem a környezetükben lakó személyek tekintetében ís.
Farkas ]stván képviselŐ: a közfoglalkoztatás tekintetében javasolta, hogyszé]-esitsék ki a foglalkoztatás körét. ne csak fűnyírást végezzenek aközfoglalkoztatott,ak. Természetesen azE is e]- ke]-1 végezni, azonbanértékteremtő foglalkoztatásba ís be kel]_ vonni őket, ]_ehet kőműves munkára,akár buszmegállÓk rend,ezéséhez is, vannak a munkanélküliek között, akika]ka]-mazhatók, 9éPkezelő, egyéb szakmunkások. Tgyekezni ke11, hogy akÖzfoglalkoztat,ás terÜlet,én is eredményeket tudjanak e].érní, legyen értelmea foglalkoztatásnak. Mert jelenleg nincs érték alatta, személyesentaPasztalta, hogY a közmunkások egyik helyen összegyűjtötték a szemetet,melYet a másik helyen kíborítottak, í9y nincs értelme a foglalkoztat,ásnak.
Dr, Molnár Sándor jegyzŐ: aki dolgozott már a közfoglalkoztat,ás terüleEén,
]:i::I:^ 

,^,_11"_1.a tevékenységet látott el az tudja, hogy nehéz felad,at,]eJ-entos eredmenYt e]-érni nem könnyű. oIyan személynek ke]1 eld,önteni, hogyki5 1egYenek a foglalkoztatottak, aki napi munkakapcso].atban átl afoglalkoztatottakkal, operatív kérdés a t<oztogralkoztatottak kiválasztása,annak ke]-1 dÖntenie. aki irányításukat ellátja, eélszerű és ésszerű, hogy atényleges döntést az hozza E.g, akí fog velük dolgozni. A képviselő-testü]-et ettőf függetlenül meghatároz]'alja, hogy milyen fe]-adatokat,munkákat végezzenek el a közfoglalkoztatás keretében.
Fekete rTánosné polgármester: ha 1ehetősé9 vo]-t közfoglalkoztatásra nagygondot jelentett mindig, hogy ki kerüljön foglalkoztatásra, akivel lehetdolgozni, s dolgozni is akar a foglalkoztatott,. Mínden esetben kikérték azintézménYvezetők véleményét a foglalkoztatottakról. A közfoglalkoztatásterÜ]-etén eredménYeket e]-érni valóban nagyon nehéz. A pályázatok benyújtásais csak célszerinE, meghatározott pillérenként tórténhet t d.BelÜgYmínisztérium által meghatározottak 

""".irrt. A létszámok is kötöttek,melyhez be vannak határolva a bérek és járulékok, s az esetleges dologikiadások mértéke, ha bizt,osítanak dologi és egyéb kiadást. A legutóbbíesetben is 15 főre kértek támogatást. de ahhoz-*.grr"tarorott 8-o§ arányúbért,ámogatás és járulékos t,ámogatás jár. Az ü]-éseken részletesen beszámol atestÜ]et,nek a kÖzfoglalkoztatás alakulásról. úsy ítéli meg minden esetbentájékoztatta a testÜletet a kÖzfoglalkozt,atásról. A legköze]_ebbi ülésre azintézmény vezetőket is be fogja hivni, a vé]_eményüket a Lestülettelismertetni fogja.

Az elmÚ]-t évben a diákmunka tekintetében 25 főre nyújtottak be pályázatot,ebből 3 főt kaptak, akik foglalkoztatva lettek.



Vetró Márta kéPviselŐ: a Bursa Hungarica Fe]-sőoktatási önkormányzatiösztöndíj 18. §-ná1 a,, szociálisan hátrányos'' szót kérte, hogy vegyék ki.A 2l. § (3) bekezdése szerínti gondozási körzetek mít jelentenek?

Szabó Vaféria képvise]-ő: a szociá]-is étkezteEésnél: azszociális rászoru]tság kerüljön kivéte]-re. Ne az éleEkora
szociálisan rászoru]-t,-e vagy sem.

intézkedést igénylő esetekre
ésszerűbb és cé]szerűbb az

következő

,,életkor miat,ti
döntse €l, hogy

Dr, Mo]-nár Sándor jegyzŐ: Sály településen egy gondozási körzetben 1átjáke]- a gondozást. Az intézmény al-apításakor a rnűködési engedélyben és egyébdokumentumokban meghatározásra került a gondozási kórzetek száma.

Szabó Valéria képvíse]-ó: javasolta, hogy ne kerüljön átruházotthatáskÖrben megállapít,ásra t,elepülési támogatás, valamennyí esetben aképviselő*testület d,öntsön, rend,kívü]-i esetekben is.
Vetró Márta kéPviselŐ: egyetért a Szabó Va]-éria képviselő javaslatával.
Fekete Jánosné po]_gármester: kifejtette, hogy ez az ügyfé1, kére]_mezőszámára előnytelen, de nem ragaszkodik a hatáskörhöz.

Dr. Molnár Sándor jegyző: rendkivüli,gyors
vonatkozik, vis maior eseményekre, aho]-
át,ruházott hatáskör.

A képviselő-t,estület a rendelet-tervezet megvitatása után amódosításokat kezd,eményezte beépíteni a rende]-elbe,

]-,) 3, § (3) bekezdése: 6 igen javaslattal ]_ nem ellenében
, javaso]ta a testület, hogy a 3. § (3) bekezdését t,örölje, a 65. évfe]-et,tiek szemétszál]-Ítási díját a következőkben nem vállalja át azönkormányzat:

tÖrÖlní kért bekezdése szószerint: ,,Települési támogatásként azÖnkormánYzat fizeti a 65. életévüket betöltött sályi ]_akosokat terhe]_őszemétszá]-lÍtási díjat, ha nem é1 velük egy háztartásban 65 évné]_fiata]-abb, saját jövedelemmel rende]-kező fe]-nőtt személy.,,
2') 9, § Temetési segély összege: 7 igen javaslatta].: az alábbiakszerint kérte a testÜlet megállapítani: ,,Elhunyt személy temetésénekköltségeihez történő hozzájárulás keretében temeLési segélye]-nevezésse]- ad,hat,ó települési támogatás, melynek összege: ].0.000 Ft.
3') t6, § (2) bekezdése kíegészü1 7 igen javaslattal az alábbíakszerint: ,,A lakókörnyezet rendezettnek minősül, ha kérelmező vagy ajogosult által é]-etvite"Iszerűen ]-akott 

'akás 
vagy házrende]-tetésszerűen használatra alka]-mas műszaki áJ_lapotban van éshigiénikus viszonyai (állapota) alapján, a huzamos emberitartózkodást lehetővé teszi , dz ott rako és környezetükben lakószemélyek (szomszédok) testi épségének, anyagí javainak va'yegészségének veszélyeztetése né]-kü1.

4') 1,7, § KÖzfoglalkoztatás 6 igen javaslattal, 1 nem javaslattalkiegészítésre kerül az alábbi bekezdésse]-:

,,A Belügyminisztérium és Munkaügyi Központ állásfo91a]-ásánakfigye]_embevételéve]_ a képviselő-testület haEározza meg aközfoglalkoztatás feladataít és munkaterü]_eteit.



5.) 18. § (1) bekezdésébő]_ a
javaslat,ta]- törlésre kerül :

,, szociálisan hátrányos sző'' 7 igen

A bekezdés sző szerínt 3 -.,AZ Önkormányzat a Bursa HungaricaFefsőoktatási önkormányzatj- ösztöndíj eáIyázat keretében támogatja afe]-sőoktatási tanulmányaikat kezd,ő f iata]-ok és a fe]_sőoktatásitanulmányaikat már folyEaEó hallgatók továbbtanu].ását.
6. ) 20. § (1) bekezdés a. ) pontja ,,életkora miatt,, rész 7 igenjavaslatta]_ tör]-ésre kerü]_.

7,) 23- § - hatásköri szabályok 7 igen javaslattal tör]ésre kerü1,mivef a kéPvise]-ő-testü]-et hatáskörében marad minden kéreleme]_bírálása.

8') 24, § (3) bekezdésse] 7 igen javaslattal kíegészüL az alábbiakszerint . -Az e]-1átások negítéléséhez a képvise]-ó-.es.ület akérelmezőkné1 helyszínj- szemlét tart és környezettanulmányt készítminden esetben.

24. § (3) bekezdésének számozása így:24. § (4) bekezdésre módosuf.
24. § í9y 23. §-a módosul.

{ekete Jánosné polgármester.. kérte, hogyjavasolt módosításokat.

A képviselő-testület a szociális igazgatásról
szőlő önkormányzatí rendelet-tervezeten az
végre:

fogadják el határozattal a

és a szociális e]-1áEásokró1
alábbi módosításokat hajtja



Sály Köz sé9 Önkorrnányzata Képviselő- testüJ.etének

41/2015. (IV.27. ) sz. önkornányzati határozata:

Tárgyz A szociáIis igazgatásróI és a szociális
elfátásokró1 szólő rendelet-tervezet módosítására
vonatkozó javaslatok:

A képviseJ-ő-testü]-et a szociálís ígazgat-ásríl és a
szociá]-is e1]-átásokró1 szőLő rendelet-tervezeLet
megwitatta/ mefyre vonatkozóarr az alábbí
módosítások végrehajtását kezdeményezte :

]-.) 3. § (3) bekezdése: törlésre került, a 65. év
felettiek szemétszállítási diját a következőkben
nem vállalja át az önkormányzaL:

törölni kért bekezdése szőszerinEz ,,Telepüfési
támogatásként az Önkormányzat fizeti a 65.
életévüket betöltött sáJ-yi ]akosokat terhelő
szeméEszállítási díjat, ha nem ét ve]-ük egy
háztartásban 65 évnél fiatalabb, saját jövedelemmel
rendelkező fefnőtt személy. "

2.) 9. § Temetési segéty összege i az alábbiak
szerint kérte a testület megállapítani: ,,Elhunyt
személy temetésének költséqeihez történó
hozzájáru]-ás keretében temetési segély efnevezéssel
adható települési támogatás, mellmek összege:
10.000 Ft.

3.) 16. § (2) bekezdése kiegészül! ,,A
1akókörnyezet rendezettnek minősüI. ha kére]-mező
vagy a jogosult által éIetvitelszerűen lakott ]-akás
vagy ház rendeltetésszerűen használatra alkalmas
műszaki állapotban van és hi9iénikus viszonyaí
(á1]-apota) alapján, a huzamos emberi tartsózkodást
lehetővé Eeszí, az ott lakó és kórnyezetükben lakó
személyek (szomszédok) testi épségének, anyagi
javainak vagy egészségének veszélyeztetése nélkül.

4.) 17 . § Közfoglalkoztatás kíegészítésre kerü]- az
alábbi bekezdésseI:

,,A Be}ügyminiszEérium és Munkaügyí Központ
állásfoglafásának figyelembevéte]_éve]_ a képviselő-
testület haEározza meg a közfoglalkoztatás
feladatait és munkaterületeit.

5.) ]_8. § (1) bekezdéséből d ,, szocíálisan
hát,rányos sző" Eörlésre kerül:

A bekezdés sző szerint ,,Az Önkormányzat, a Bursa
Hungarica Fe]-sőoktatási Önkormányzati ösztöndij
PáIyázat keretében tárnogatja a felsőoktatási
tanulmányaikat kezdő fiat,a]-ok és a felsőoktatási
tanulmányaikat már
továbbtanufását .

folytató ha1lgatók



6.)20.§(l)bekezdésa.)pontja,,étretkoramiatt,,
rész törlésre kerül,

7.) 23. § - hatásköri szabályok törlésre kerüI,
mive1 a képviselő-testület hatáskörében marad

minden kérelem etbírá}ása,

8.) 24. § (3) bekezdéssel kiegészül az alábbiak
szerint: ,,Az ellátások megítéléséhez a képviseló-
testületakére]mezőknél-he}yszíniszemléttartés
környezettanulmányt készít minden esetben,

9.) 24. § (3) bekezdésének számozása így" 24, § (4)

bekezdésre módosu1.

1O.) 24. § í9y 23, §-a módosul, s minden további §

számozása ennek megfeletően módosításra kerü]_,

A képvisefó_testület a fenti módosítások elvégezése
után dönt a rendelet elfogadásáról,

A képviselő_testület ezt követően a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szőLő, 6/201,5.(ív.2,7.) önkormányzaEi rendeletet 7 igen, 0 nem

szavazatEal, 0 tartózkodással elfogadta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokró1.

A rendeletet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem

szavazaELa!, O tartózkodással elfogadta,

(A rendelet a jegyzőkönyv me]-1ékletét képezi,)

Fekete Jánosné polgármester:
időskorúak szemétszálIítási
főként arra hivatkozva, hogy
továbbra is biztsosíLani a 65.
hogy így döntött a testület a

bejelenti a képvise]-ó-testületnek, hogy az
dí j ának e]-törlését mé]-tánytalannak tart j a,

ehhez a keret rendelkezésre á11, ezE tudnák
éven felüliek számára. Sajnálat,át fejezi ki,

sátyi 65 éven felüli Iakosságot érintóen.

R nyílt ülést a po}gármester 11_.30 perckor berekesztette.

Dr. Mofnár Sándor
jeqyző megbízásábó1:

,l-t,*_&"ll^
Peg/Vd*es Balázs

aljegyző

..f_ \a-C*_-.§.r--- Emódi Sándor

Sszo>\ j
Dr.

j e gyzőkönyvhiteles ítők
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Fekete,fánosné polgármester:

Emődi Sándor alpolgármester:

Farkas rstván képviseló:

Farkas Zoltán képviselő:

Hőcza ,József képviselő

Szabó Valéria képvíselő:

Vetró Márta képvíselő:
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