Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
12. /2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.december 19-én
(csütörtök) 13: 00 órakor tartott üléséről.
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester
Fehér István képviselő
Hegedűs Lászlóné képviselő
Kecskeméti Zoltán képviselő (3 fő képviselő)
Tanácskozási joggal meghívott: Tolnai Irén pénzügyi előadó
Lőrincz Edit jegyző
Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a
testület 4 fővel megkezdi munkáját.
A polgármester az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására.
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi napirendet fogadta el.
Az ülés napirendje:
1./Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
2./ A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
3./ A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám- megállapítása szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
4./A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
5./Egyéb

Az első napirendi pont tárgyalása:
1./ Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról szóló rendelet
elfogadása
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Előadó: Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
Kunbaracs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2013.(XII.20) számú önkormányzati rendelete
kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 109.
§ (6) bekezdésében szabályozott felhatalmazás alapján, - az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 172. §
(20f) pontban foglaltak figyelembevételével,–Kunbaracs Község Önkormányzatának
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteire a következőket rendeli el:
1. § Jelen rendelet kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzatára és az általa
alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
2. § A költségvetési szerv a következő kifizetések teljesítésére vehet fel készpénzt
házipénztárába költségvetési számlájáról:
1) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,
2) személyi juttatás körében
a) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
b) fizetési előleg
c) alkalmazottak munkába járási költségtérítése
3) készpénzelőleg,
4) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
5) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,
6) 100.000 Ft bruttóösszegig jogcímtől függetlenül kifizetés,
7) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
8) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
9) alkalmazottak belföldi kiküldetése
10)üzemanyag elszámolás
esetén.
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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A második napirendi pont tárgyalása:
2./ A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
Kunbaracs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6 / 2013 ( XII.20) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatás célú hasznosításáról
Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében
és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013.
évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.
2.§
(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

meghatározott

(2) A képviselő testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú
használatának díját az 1./ számú melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő
témájú filmalkotások.
(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
3.§
(1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető.. A
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közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(3)A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani
és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.
(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra
biztosítani kell.
4.§
(1) A település központjában, valamint az önkormányzati hivatal előtti közterületen a
közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem
haladhatja meg a 150 m2 területet.
(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület
használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(4) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat jóváhagyását
meg kell tagadni.
5. §
(1)Ez a rendelet 2013. december 20. napján lép hatályba.
A harmadik napirendi pont tárgyalása:
3./ A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám- megállapítása szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:

Kunbaracs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2013(XII.20.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítása szabályairól
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CKXXXIX. Törvény 143.§..(3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CKXXXIX.
Törvény 13.§.(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket
rendeli.
1. A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet tárgyi hatálya Kunbaracs Község közigazgatási területén lévő közterületekre és
ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóira, kezelőire) terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2.§.
E rendelet alkalmazásában
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2.§. 13. pontjában meghatározott terület.
b)közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése
c)házszám: a bel-és külterületi ingatlanoknak közterületre megállapított sorszáma.
3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok
3.§.
(1)Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.
(2)Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról
lehet elnevezni.
(3)Közterületet elnevezni olyan természetes személyről lehet
(a)akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes
történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,
(b)aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó,
(c)akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult községünk fejlődéséhez,
(4)Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
4.§.
(1)A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi
hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.
(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasza, külön
elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
(3)Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik,
egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.
5.§.
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(1) A közterület elnevezésére a képviselő-testület tehet javaslatot.
(2) A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet:
a) Ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem
kezelhető,
b)ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,
c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő.
3)A közterület megszűnésével külön Képviselő-testületi döntés nélkül neve is
megszűnik.
4)A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a
lakosságot az illetékes postai, közlekedési, katasztrófavédelmi, ingatlan-nyilvántartó
szerveket, a rendőrség, a tűzoltóság, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit,
valamint a közüzemi és díjbeszedő vállalatokat.
5)A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat
folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését az önkormányzati hivatal végzi.
4. Házszámozásra vonatkozó szabályok
6.§.
(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal
kell ellátni.
(2) A házszám arab szám, továbbá- amennyiben ez szükséges-arab szám és alátöréssel az
ABC betűje.
(3) A házszámozás belterületen a településen áthaladó 5212-es számú közútról nyíló utcák
esetében az 5212-es közúttól kezdődően, míg a többi utcákban lévő ingatlanokat a
magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.
(4) A külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület
ingatlanainak a számozása a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.
(5) Az (3)-(4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő
közterületek házszámozását nem érintik.
(6) Az ingatlanok házszámának megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik.
7.§.
(1)A kétoldalt számozandó közterületek számozás növekedésének iránya szerinti jobb oldala
kapja a folyamatos páratlan,a bal oldala a folyamatos páros számokat. Az egyoldalas
közterületen a számozás folyamatosan emelkedik.
(2) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több
közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a
házszámozást.
(3)A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(4) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor.
Ekkor arra kell törekedni, hogy a házszám változtatása minél kevesebb érintett lakcímének
megváltoztatásával járjon.
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5. Közterület névtáblák és házszámtáblák elhelyezése
8.§.
(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
(2) A névtáblát az utcák végein és minden kereszteződésben ki kell helyezni külön
tartószerkezeten.
(3) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell
helyezni.
(4) A névtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti cseréje,
valamint a megszűnő közterület névtáblának eltávolítása az önkormányzat feladata és
költsége.
(5) A megváltozott közterületnév esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől
számított egy évig eredeti helyén kell hagyni és piros vonallal át kell húzni, Az új
táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.
9.§.
(1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon
kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell
elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.
(3) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, és pótlásáról
az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) Amennyiben az ingatlan házszám hivatalból indult eljárás során változik meg, a
házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az Önkormányzat ingyenesen biztosítja.
6. Záró rendelkezések
10.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Azon ingatlan tulajdonosának, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben
foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül kell eleget
tennie

A negyedik napirendi pont tárgyalása:
4./ ./A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:

KUNBARACS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÁSRÓL
ÉS ELLÁTÁSOKRÓL
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 12. §. (2) bekezdése és 13. §. (1)
bekezdés 8)
pontjának figyelembe vételével a 12. §. (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és
szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 10. §. (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26.
§.-ában és a 32. § (3) bekezdésében, 37/A. §. (3) bekezdésében, 43/B. §-ában, 45. §. (1)
bekezdésében,
47. §-ában, 48. §. (4) bekezdésében, 50. §. (3) bekezdésében, a 132. §. (4) bekezdésében
kapott
felhatalmazás, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI
törvény 18. §. (2) bekezdésében, 162. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi
rendeletet alkotja.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1.§
(1) A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III
törvényben (a továbbiakban: Szt) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló
1997. évi XXXI törvényben (a továbbiakban: Gyvt) meghatározott pénzbeli és természetbeni
juttatások szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének
jogosultságáról, az ellátások mértékéről és igénybevételük módjáról.
(2) Az önkormányzati rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes
szociális ellátásokra vonatkozó szabályokat, az Szt. a Gyvt. rendelkezéseit, a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997
(IX.10) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer) előírásait.
2. A rendelet hatálya
2. §.
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(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kunbaracs község Önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási,
letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert
személyekre, valamint a hajléktalanokra.
(2) A rendelet kiterjed továbbá az Sztv. 3. §. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott
személyekre, valamint a Gyvt 4§ (1), (3)-(4) bekezdésében meghatározott személyekre is.
3. A rendeletben szabályozott ellátási formák
3. §
1. Pénzbeli ellátások:
a) aktív korúak ellátása;
b) lakásfenntartási támogatás;
c) önkormányzati segély;
2. Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) köztemetés
b) pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható
ellátások:
ba) lakásfenntartási támogatás
bb) önkormányzati segély
3. Gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b) óvodáztatási támogatás
c) gyermekjóléti szolgáltatás
e) gyermekek napközbeni ellátása
4. Hatáskörök gyakorlása
4.§
A rendeletben meghatározott szociális hatásköröket a polgármester gyakorolja.
II. fejezet
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. Az eljárási rendelkezések
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.
(2) A pénzbeli, és a természetben nyújtott ellátások iránti
kérelmet Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségénél (a
továbbiakban: hivatal) kell benyújtani, vagy postai küldeményként feladni az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon.
(3) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a
saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól – az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon meghatározott tartalom szerint – nyilatkoznia kell.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a támogatást kérő jövedelméről szóló igazolást,
b) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmeiről szóló igazolást
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c) a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot
d) betegség, fogyatékosság, súlyos mozgáskorlátozottság vagy várandósság esetén orvosi
igazolást
e) a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali határozatot
f) elemi kár esetén hatósági bizonyítványt és
g) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén a temetési
költségek igazolására a kérelmező nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított
számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
(5) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az
eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány elkészítésével
ellenőrizhető.
.
6. §
(1) A környezettanulmány készítésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyszíni szemlére
vonatkozó szabályai az irányadóak.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgyévben már készült
környezettanulmány és az igénylő körülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.
(3) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.
A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik:
a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, az egyéb jövedelmeknél egy év.
(4) A hivatalból indult eljárásoknál a (3) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez
csatolandó iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a
jegyző.
7. §
Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási
eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a
határozat kiadását követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat
valódiságát. Az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére a hatáskör
gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz.
2. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
8. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
postai kifizetési utalványon vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) Az eseti (temetési, átmeneti, stb.) segélyek illetve támogatások nyújtása, a hatáskörrel
rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül, postai kifizetési utalványon
vagy folyószámlára utalással történik.
3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
9. §
A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a
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tartalmazza.
4. Adatkezelés
10. §
(1) A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18 - 24. §-a szerint
illeti meg az igénylőket.
(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII
tv. 6. § (6) bekezdése alapján az
érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni.
5

III. fejezet
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
1. Aktív korúak ellátása
11. §
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Szt. 33. 37/G. §-ai állapítják meg.
(2) Az Szt. 37/B. §. (1) bekezdésének b) - c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális
segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37/D. §.
szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.
Együttműködésre kijelölt szerv: Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
12. §
(1) A jegyző a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat 1 példányát
jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül rögzíti a
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisba.( FOKA)
(2) A rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. §. (3)
bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség előírásairól a határozat 1 példányát a jogerőre
emelkedését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül megküldi a munkaügyi
kirendeltségnek és rögzíti a FOKA rendszerben.
13. §
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának egyéb feltétele, hogy a kérelem
benyújtója vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa, amelynek
érdekében:
a) az általa lakott lakást vagy házat higiénikus állapotban tartja és folyamatosan biztosítja
tisztán tartását és takarítását;
b) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja;
c) az ingatlan előtti közterületet tisztán tartja.
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(2) A jegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására irányuló kérelem
benyújtását, valamint a felülvizsgálati eljárás megindítását követő 15 napon belül helyszíni
környezettanulmány során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.
(3) Ha a kérelmező vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt
bármelyik feltételnek vagy feltételeknek nem felel meg a jegyző 5 napos határidő kitűzésével
felhívja a kifogásolt hiányosság(ok) felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén
győződik meg.
(4) Amennyiben a kérelmező vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezet rendezettségét a
kitűzött határidőig nem biztosítja részére foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem
állapítható meg illetve a már megállapított és folyósított ellátását meg kell szüntetni.

2. Lakásfenntartási támogatás
14. §
A normatív lakásfenntartási támogatás igénylésekor az Szt. 38. §-ban foglaltak szerint kell
eljárni.
3. Önkormányzati segély
15. §
(1)Kunbaracs Község Önkormányzata önkormányzati segélyt nyújt annak a
személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 160 %-át.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben – pl. elemi kár, betegség, haláleset,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a
gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt –
jövedelemhatártól függetlenül átmeneti segélyt kell megállapítani, ha az igénylő a rendkívüli
körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású.
(3) Az önkormányzati segély mértéke legalább 1.000 Ft.
(4) Az önkormányzati segély egyszeri összege egyéni mérlegelés alapján kerül
meghatározásra, mely függ a családban nevelt gyermekek számától, a létfenntartást
veszélyeztet_ probléma súlyosságától.
(5) Az önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható.
16. §
(1) A polgármester kérelemre vagy hivatalból önkormányzati segélyt adhat, annak, aki
az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles
vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetében az

12

önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a,
melynek mértékét az éves költségvetési rendelet állapítja meg.
(3) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 30
napon belül lehet előterjeszteni, amelyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolati
példányát, a temetési számla másolati példányát és a kérelmezővel közös háztartásban élők
jövedelmére vonatkozó igazolásokat, kérelmezőnyilatkozatát, hogy az elhunyt és kérelmező
között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés fennállt-e.
(4) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg
annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban
részesül.
(5) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani
(6) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, az önkormányzati segély a
temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben, a határozatban meg kell
jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetést igazoló számláit bemutatni.

IV. fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
.
1. Köztemetés
17. §
(1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt az Szt. 48. § -ban foglaltak alapján.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető meg.
(3) A helyben szokásos legalacsonyabb köztemetés mértékét a képviselő testület az éves
költségvetésről szóló rendeletben határozza meg.

2. Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások
18. §
A polgármester döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás
helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális
ellátásként adható:
a) a lakásfenntartási támogatás;
b) az önkormányzati segély.
19.§
Természetbeni ellátás különösen: az élelmiszer, tüzelőanyag,, közüzemi díjak átvállalása,
tanszervásárlás támogatása, gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, családi
szükségleteket kielégítő gazdálkodási támogatás.
20. §
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Gazdálkodást elősegítő természetbeni támogatásnak minősül: vetőmag, gyümölcsfa csemete,
konyhakerti növények palántái.
21. §
A polgármester eseti jelleggel családi szükségletek
kielégítésére szolgáló gazdálkodást segítő támogatást nyújt annak, aki a 15. § (1)
bekezdésében foglalt jövedelmi viszonyoknak megfelel és a családi szükségleteket kielégítő
gazdálkodásra alkalmas területtel rendelkezik vagy területet használ.

22. §
A gazdálkodást segítő támogatás értéke 1.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet

V. Fejezet
GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
1.Gyermekvédelmi ellátás
23. §
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak, igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekvédelmi
törvényben meghatározott kedvezmények igénybevételére
(2) Gyermekvédelmi kedvezmények: gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, pénzbeli
támogatás.
(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a Gyvt. 18.§-a szerint kell
eljárni.
24. §
Óvodáztatási támogatás igénylésekor a Gyvt. 20/c§ -a alapján kell eljárni.
2. Gyermekjóléti szolgáltatás
25. §
A szolgáltatást a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Gyermekjóléti Szolgálata
biztosítja.
26. §
3. Gyermekek napközbeni ellátása
(1) A gyermekek napközbeni ellátásának célja, biztosítani a gyermekek korának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését.
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(2) A szolgáltatást a Kunbaracsi Óvoda és a kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola
kunbaracsi telephelye biztosítja.
(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
VI.FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Hatályba lépés
27. §
(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

2. Hatályukat vesztő rendelkezések
28. §
(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
3/2007 (IV.05) rendelete,
b)Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/1998. (IV.28.) rendelete.
Az ötödik napirendi pont tárgyalása:
5./ Egyéb
I.

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás átmeneti gazdálkodására
vonatkozó költségvetési határozat elfogadása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
……
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44/2013. (XII. 19.)határozat
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló költségvetési
határozat elfogadása

Költségvetési határozat
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján a Társulás 2014. évi átmeneti gazdálkodásával kapcsolatban a
következőket határozza el:
1. Jelen határozat hatálya társulásra és a társulás által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. A személyi juttatások, valamint a járulékok a 2013. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig
teljesíthetőek.
3. A dologi kiadások a 2013. december havi előirányzat mértékéig teljesíthetők. A közüzemi díjak,
étkezési költségek kiadásai a ténylegesen felmerülő költségek alapján teljesíthetőek.
4. A felhalmozási kiadások a jóváhagyott támogatási döntésekben foglaltaknak megfelelően
teljesíthetők.
5. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a társulás intézkedhet a bevételek beszedése érdekében.
6 Jelen határozat a 2014. január 1. napján lép hatályba. Jelen határozat – figyelemmel az Áht. 25. § (2)
bekezdésében foglaltakra – 2014. március 31. napjával hatályát veszti.
Felelős:Tóth Ferenc polgármester
Határidő: 2014. január 1.

II. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
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45/2013. (XII. 19.)határozat
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási megállapodás módosítása
Határozat
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – a
határozat mellékletét képező – Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási
Megállapodás 3. sz. módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva.
Felelős:Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 14.10. perckor bezárta.

Kmft.
Tóth Ferenc
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző
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