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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  2013.  december 17. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendes, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti: Nagy Imre polgármester 
 
Szavazati joggal, jelen vannak:  

Nagy Imre polgármester, 
Gazda Lajos alpolgármester,  
Bencs Gábor képviselő, 
Lakatos Jenő képviselő, 
Ráduly József képviselő, 
Sebők Lajos képviselő, 

 
Távol maradt:  Dr. Varga Eszter képviselő. 

 
(Kezdéskor 6 fő, ülés végén 6 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen vannak:  

Likai-Tóth Adél jegyző 
Király Gáborné aljegyző 
 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. 
Dr. Varga Eszter jelezte, hogy nem tud jelen lenni sürgős elfoglaltsága végett. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Gazda Lajos alpolgármestert és Ráduly József képviselőt. 
 
Nagy Imre polgármester: A 6. napirendi pontnak felvételét javaslom, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalását, és így a 7. napirendi pont a 
szociális ügyek és az egyéni kérelmek megtárgyalása.  
A napirendi pontok a következők: 1. Tájékoztató, a lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről, 2. Indítványok, bejelentések, 3. Előterjesztés a szociális 
gondoskodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, 4. Előterjesztés az 
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének a megtárgyalására, 5. Előterjesztés 
Miskolc Környéki Társulás, Társulási Megállapodás módosításáról, 6. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének megtárgyalása, 7. Személyi és 
szociális ügyek megtárgyalása. 
Kérdezi, van-e más javaslat.  
Más javaslat nem volt. 
 
Nagy Imre polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért a következő napirendi pontok 
megtárgyalásával, annak sorrendiségével,  
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1. Tájékoztató, a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
2. Indítványok, bejelentések 
3. Előterjesztés a szociális gondoskodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
4. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének a megtárgyalására 
5. Előterjesztés Miskolc Környéki Társulás, Társulási Megállapodás módosításáról 
6. Hulladékgazdálkodási díj beszedési módjáról állásfoglalás 
7. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása, 

valamint egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az 
alábbi határozatot hozta. 

 
 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
374/2013.(XII.17.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
 

1. Tájékoztató, a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
2. Indítványok, bejelentések 
3. Előterjesztés a szociális gondoskodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
4. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének a  megtárgyalására 
5. Előterjesztés Miskolc Környéki Társulás, Társulási Megállapodás módosításáról 
6. Hulladékgazdálkodási díj beszedési módjáról állásfoglalás 
7. Személyi és szociális ügyek megtárgyalása. 

Jegyzőkönyv hitelesítők Gazda Lajos alpolgármester és Ráduly József képviselő. 
 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről 

 

Nagy Imre polgármester: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató a 
Képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Ebben az írásos beszámolóban az is rögzítve 
van, illetőleg olyan döntések is vannak, amelyeket a rendkívüli ülésen kellett meghozni, mint 
például a csapadékvíz elvezetés pótmunkáiról és annak a finanszírozásáról. A megbízási 
szerződések meg lettek kötve, a munkák el lettek végezve, a számlák a teljesítés igazolás 
benyújtása után ki lettek egyenlítve.   
A Miskolci Többcélú Társulás, Társulási megállapodásával kapcsoltban, lesz még egy 
indítvány, amelyet az indítványoknál és bejelentéseknél fogunk megtárgyalni.  
A mezőgazdasági dűlő utak rendbetétele szintén teljesítve lett. Van valakinek kérdése ezzel a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
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Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Nagy Imre 
polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedésekről.  
 
A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadta Nagy Imre polgármester beszámolóját a lejárt határidej ű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedésekről. 
 
 
 

2. napirendi pont: Indítványok, bejelentések. 

 
Nagy Imre polgármester: Tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy a csapadékvíz elvezetés 
elnevezésű nagy beruházás lezárult. A készre jelentés után, a számlák igazolása megtörtént. A 
fordított Áfa visszaigénylés folyamatos, annak az egy esetnek a kivételével, amely 
hiánypótlás miatt késlekedik.  
Miskolci Többcélú Társulásnak van egy olyan kérése, hogy hozzunk határozatot a 
következőkről. A Társulásból 14 tag kivált, ezt a Társulási Tanács november 27-i ülésén már 
elfogta. Minden társult önkormányzatnak határozatot kell hozni a megállapodás 
módosításáról. 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése. 
Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazzunk. Aki egyetért, azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzat Képviselő - testülete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának a Társulási Tanács 2013. november 27. napján hozott 37/2013 (XI.27.) 
határozatával elfogadott módosítását jóváhagyja, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta.  

 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

375/2013.(XII.17.) önkormányzati határozata 
 

Miskolci Többcélú Társulás, Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 
 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 2013. november 27. napján hozott 
37/2013 (XI.27.) határozatával elfogadott módosítását jóváhagyja. 
 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Volt egy olyan kérelem, hogy egy Kft használtruhák begyűjtésére 
konténereket helyezhessen ki. Kértük a vállalkozót, hogy mutassa be a Máltai Szeretet 
Szolgálattal kötött megállapodását, amely bizonyítja, hogy egy részét a ruháknak 
adományként adja át az alapítványnak. A mai napig ezt nem mutatta be, így ez a kérelem 
okafogyottá vált. 
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Szeretnék tájékoztatást adni, hogy időközben a Mikulás ünnepség megrendezésre került, a 
Kiss cégcsoport és Sajóbábony Város Önkormányzatának közös szervezésében, a gyári 
kultúrházban. Szeretném megköszönni a Kiss Cégcsoport tulajdonosának a támogatást, az 
együttműködést illetve mindazoknak, akik a szervezésben és a lebonyolításában részt vett. 
A karácsonyi csomagról szeretném tájékoztatni a lakosságot. A 60 év feletti nyugdíjasokat 
1.500,- forint értékű csomaggal fogjuk megajándékozni. 
Az Adventi ünnepség sorozattal kapcsolatban, a múlt vasárnap meg volt a 3. gyertyagyújtási 
ünnepség. Köszönet a szervezőknek, szép meghitt ünnepségek voltak. Kérdezem a képviselő 
társaimat, van-e valakinek hozzászólása? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Én a karácsonyi csomagokkal kapcsolatban szeretnék 
hozzászólni. Már hagyomány, hogy az időskorúakat megajándékozzuk. Volt egy korábbi 
Képviselő-testületi határozat, amely szerint helyi vállalkozók készítik el ezeket a csomagokat. 
 
Sebők Lajos képviselő: Szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy nem tévedett, 
amikor a 60 év feletti nyugdíjasokat említette. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: A nyugdíjkorhatár jelenleg 62 év, de ez állandóan változik. 
Épp ezért határoztunk 5 évvel ezelőtt, amikor ez a kezdeményezés elindult, hogy nem kötjük 
a konkrét nyugdíjkorhatárhoz, hanem mindig a 60 év felettiek kapnak csomagot. 
 
 Nagy Imre polgármester: Örülök képviselőtársam felvetésének, mert legalább így 
tisztázódik a kérdés. 
 
Ráduly József képviselő: Én a Mikulás ünnepséggel kapcsolatban szeretnék egy pár 
mondatot mondani. A Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság lelkes tagja, Dányádi Béláné 
kezdeményezésére, ötlete alapján indult el ez az ünnepség a tavalyi évben. A Kiss Cégcsoport 
már akkor is segítséget nyújtott nekünk, ingyen biztosította a helyiséget. Polgármester Úr 
ötlete alapján bevontuk az ott dolgozók gyermekeit is az ünneplésbe. Így ők is 
megismerhették a színvonalas műsort. A műsor után mindenki csomagot kapott, amelyet a 
Kiss Cégcsoport és az önkormányzatunk finanszírozott. A gyerekek boldog zsivaja 
bizonyította azt, hogy mennyire jól érezték magukat és megérte megrendeznünk. Köszönetet 
szeretnék mondani mindazoknak, akik valamilyen formában segítséget nyújtott a 
rendezvényen. 
 
 

3. Előterjesztés a szociális gondoskodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

 
 
Nagy Imre polgármester: Azokat a rendeletek, amely alapján a segélyekről döntöttünk eddig 
is meg voltak, de törvény alapján az önkormányzat által finanszírozott segélyeket egységesen 
Önkormányzati segélynek kell nevezni. Ez az Önkormányzati segély elnevezés hozta létre, 
azt, hogy egységes meghatározásba kerüljön az önkormányzati segítség, támogatás. A 
tervezet új elemet nem tartalmaz, hisz évről - évre felülvizsgálja a Képviselő-testület és 
igyekszik ésszerűvé tenni. Nem fog változni, csak más neve lesz. Kérdezem a képviselő 
társaimat, miután a bizottsági üléseken alaposan kitárgyaltuk, van valakinek még valamilyen 
más, ami még felvetődött. 
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Sebők Lajos képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Nem tudom, hogy célszerű ezt a napirendi 
pontot szavazásra tenni, miután a Pénzügyi Bizottság elnöke nincs itt. Én azt szeretném kérni 
a Képviselő-testülettől, hogy napoljuk el ezt a napirendi pontot. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ne halasszuk el ezt a 
napirendi pontot, tekintve, hogy a szociális rendeletet december 31-ig meg kell alkotni. Tehát 
ez nem lehetőség, hanem kötelezettség. 
 
Nagy Imre polgármester: Attól, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke nincs jelen, attól azt a 
bizottság tárgyalta. Tekintve, hogy nem változott benne semmi, nem tartom ésszerűnek, hogy 
elnapoljuk a döntést. 
 
Sebők Lajos képviselő: Nekem nem azzal van problémám, hogy megalkossuk a szociális 
rendeletet, hanem azzal, hogy a hatáskört a polgármesterre ruháznánk. 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Szeretném elmondani, hogy a Képviselő- testület már ismeri az új 
jogszabály tervezetét, a lakosság kevésbé, bár a honlapunkon fenn volt. A törvény értelmében 
az ügyintézési határidő módosul. Az önkormányzati segély elbírálásának ügyintézési 
határidejét 15 napban állapítja meg a törvény, a méltányossági közgyógyellátási kérelmének 
az elbírálására 8 nap határidőt szab meg. Az a tárgykör, amiről Sebők Lajos képviselő úr 
beszél az, hogy a rendeletben meg kell határozni a hatáskört gyakorló szervet. Az 
önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az 
ügyintézési határidők rövidülésére tekintettel, a rendelet előkészítése során a hivatal 
célszerűnek tartotta, hogy olyan rendelettervezetet terjesszen elő, hogy ezt a hatáskört a 
testület átruházza valamely szervére. Jelenleg Sajóbábony Város Önkormányzatánál nem 
működik Szociális Bizottság. A tervezet a polgármester hatáskörébe javasolja a hatáskört 
helyezni. Mindenképp célszerűbb, az előterjesztésben ennek az írásos indoklása megtörtént. A 
bizottságok a rendelet e sarkalatos pontját alaposan megtárgyalták. Még egy mondatot 
szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, ez a rendelettervezet Sajóbábony weblapján 
mindenki számára elérhető volt, véleményezésre. Lakossági vélemény nem érkezett. Még 
egyszer szeretném nyomatékosítani, hogy tárgyalják meg és fogadják el a rendeletet, mert 
ellenkező esetben mulasztásban megnyilvánuló törvénysértő állapotba kerülünk.. Ez 
mindenképpen elkerülendő. 2014. január 1-től nem áll meg az élet, mert az első munkanapon, 
a rászoruló jelentkezni fog, és ügyében intézkednünk kell, szükséges, hogy a helyi jogszabály 
alapján a segítségnyújtás megtörténjen. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Én nem javaslom a rendelet megalkotásának az elhalasztását, 
hisz a jegyzőasszony elmondta az imént, hogy a mulasztással törvényt sértünk. Azt meg lehet 
tenni, hogy összehívunk rendkívüli ülést, de nem leszünk előrébb. 15 napon belül döntenünk 
kell. Ha ragaszkodunk ehhez a hatáskörhöz, akkor 15 naponta ülést kell tartanunk. Én azt 
javaslom, hogy ezt a hatáskört ruházzuk át a polgármester úrra, hisz az ő kezét is köti a 
törvény, illetve a testület által elfogadott rendelet.  
 
Sebők Lajos képviselő: Én úgy érzem, hogy a demokrácia sérül, ha egy ember dönt segély 
ügyekbe. A Pénzügyi Bizottság alakuljon át megfelelő bizottsággá, ha három ember dönt 
biztosított a demokrácia. 
 
Nagy Imre polgármester: Én nem értek vele egyet, hisz ezt nem én akarom. Nekem lesz vele 
a legtöbb gondom. Abban az esetben, ha a Képviselő-testület rám ruházza a hatáskört, 
kizárólag törvényi keretek közt mozoghatok. Számtalan hatáskör van, amelyet a törvény egy 
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ember kezébe helyez, gondoljunk csak a jegyző hatáskörére, kérdezem, ott is sérül a 
demokrácia? Én azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy most  fogadja el a 
rendelettervezetet, ahogy a jegyző asszony előkészítette és kérem képviselőtársaimat, 
gondolkodjon el más megoldáson. 
Kérdezem a bizottságokat megtárgyalták ezt a napirendi pontot? 
 
Ráduly József képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 
megtárgyalta a Szociális gondoskodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést, a bizottságunk 5 tagjából 4 tag volt jelen, egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasoltuk azt. 
 
Bencs Gábor képviselő, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta 1 igen, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással nem javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen 3 főből 2 fő tag volt jelen. Megtárgyalta az előterjesztést, 2 
ellenszavazattal nem javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Nagy Imre polgármester: Ha egyéb hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásával, az előterjesztés, a 
rendelet-tervezet szerint, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

 
A szociális gondoskodás helyi szabályairól  

 
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1), 32. § (3), 37/A. § (3), 38. § (9), 43/B. § (1), 45. § 
(1), 50. § (3), 58/B. § (2), 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés c)-e) pontjaiban, g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a szociális gondoskodás helyi szabályairól az alábbiakat rendeli el: 
 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. Általános eljárási szabályok 
 

1. § 
A rendelet célja, hogy Sajóbábony lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a helyi 
önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális alapszolgáltatások 
nyújtásának helyi szabályait, rendelkezzen az ellátások igénybevételének módjáról, az ellátások 
mértékéről, valamint az alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról. 
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2. § 
 

(1) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) e 
rendelet szerinti hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

(2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott határozata ellen a Képviselő-testületnek címzett, de 
a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) benyújtott illetékmentes 
fellebbezéssel lehet élni.  

(3) E rendelet által szabályozott ellátások megállapítására irányuló eljárásra a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről 
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott 
kormány és miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
2. Az ellátás igénylése 

 
3. § 

 
(1) Az e rendeletben foglalt pénzbeli ellátások igénylésére vonatkozó kérelmet az 1. melléklet, a 

szociális alapszolgáltatásokat a 2. melléklet szerinti nyomtatványon a Hivatalnál lehet benyújtani. 
(2) A kérelemben a kérelmező köteles nyilatkozni saját és – a szociális alapszolgáltatások 

igénybevételére irányuló kérelem kivételével – a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 
jövedelmi és vagyoni viszonyairól.  

(3) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát, továbbá az ellátás megállapítása esetén a 
jogosultsági feltételek fennállását a Hivatal bármikor ellenőrizheti. 

(4) A rendelet hatálya alá tartozó ellátások igénylése esetében elektronikus ügyintézésre nincs 
lehetőség. 

 
4. § 

 
(1) Az ellátás megállapítására irányuló kérelemhez, amennyiben adategyeztetés szükséges az alábbi 

iratok fénymásolásának becsatolása kérhető:  
a) személyazonosság igazolására érvényes személyazonosító igazolvány, vagy a 

személyazonosságot igazoló más érvényes okmány, 
b) lakcím igazolására, lakcímkártya, 
c) amennyiben a kérelem nyomtatványon a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nem kerül 

feltüntetésre, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló kártya, 
d) jövedelemigazolás, 
e) gyermek anyakönyvi kivonata, 
f) 18. évet betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás, 
g) a házasságot felbontó, a tartásdíjat megállapító bírósági végzés, ezek hiányában a szülők 

nyilatkozata. 
(2) A jövedelem igazolható: 

a) a munkáltató által kiállított jövedelemigazolással, 
b) nyugdíjszelvénnyel, 
c) hatóság által hozott határozattal vagy kiállított hatósági bizonyítvánnyal, 
d) bankszámlakivonattal, 
e) büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozattal. 

(3) Az önkormányzati segély igénylése esetén a felhasználási céljától függően a (1) bekezdésben 
meghatározottakon felül a kérelemhez csatolni kell: 
a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát és amennyiben az önkormányzati 

segélyt nem az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igénylik, akkor az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatát is, 
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b) gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolást, 
c) elemi kár okozta helyreállítási költségekről készített kimutatást, 
d) a közüzemi vagy más tartozást igazoló számlát, 
e) a felhasználási célt igazoló egyéb iratot, dokumentumot, nyilatkozatot. 

(4) A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a 
kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 
szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklet szerinti egészségi állapotra vonatkozó 
igazolást. 

(5) Az önkormányzati segély megállapítására irányuló eljárásban a hivatal környezettanulmányt vehet 
fel. 

 
3. Az ellátás igénybevétele 

 
5. § 

 
Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az 
önkormányzatnál be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére 
mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

 
4. A pénzbeli ellátások folyósítása és elszámolása, 

a térítési díjak megállapítása, befizetése 
 

6. § 
 

(1) A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton vagy pénzintézeti átutalással történik. 
(2) Az eseti pénzellátásokat a megállapítást követő 10 napon belül kell folyósítani. 
(3) A havi rendszerességgel megállapított szociális ellátásokat – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 
(4) Azonnali intézkedést igénylő esetben a megállapított önkormányzati segély kifizetése 

házipénztárból engedélyezhető. Ezt a megállapító határozatban rögzíteni kell. 
(5) A hatáskört gyakorló képviselő-testületi szerv döntése alapján az önkormányzati segélyben 

részesült személy kötelezhető a pénzbeli juttatás felhasználásáról történő elszámolásra, melynek 
alapja számla vagy nyugta. 

 
7. § 

 
(1) A szociális alapszolgáltatások körében az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért személyi 

térítési díjat kell fizetni. Az étkezési térítési díj mértékét a rendelet 3. melléklete állapítja meg. 
(2) A térítési díjat a kötelezett tárgyhónap 10. napjáig fizeti meg az önkormányzat számára. 

 
5. Méltányosság gyakorlása 

 
8. § 

 
(1) Amennyiben az e rendeletben megállapított ellátás térítési díjának megfizetése a kötelezett 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné, az elbírálásra jogosult szerv kérelemre részletfizetést 
engedélyezhet, méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti a térítési díjtartozás összegét. 

(2) A (1) bekezdés alkalmazása során a kötelezett megélhetése akkor tekinthető súlyosan 
veszélyeztetettnek, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

(3) A méltányosság gyakorlása során mérlegelni kell továbbá az ellátott 
a) életkorát, 
b) testi, lelki egészségállapotát, 
c) egyéb családi körülményeit. 
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(4) Méltányosság csak abban az esetben gyakorolható, ha ahhoz a szükséges költségvetési fedezet 
rendelkezésre áll. 

 
II. Fejezet 

Pénzbeli és természetbeni juttatások 
 

6. Önkormányzati segély 
 

9. § 
 

(1) Önkormányzati segély nyújtható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére az e 
rendeletben meghatározottak szerint. 

(2) Önkormányzati segélyben elsősorban azt a személyt indokolt részesíteni, 
a) aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy 
b) akit alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás terhel 

ba) haláleset, tartós betegség, baleset, orvosi kezelés, várandósság vagy 
bb) valamilyen előre nem látható esemény, önhibáján kívül bekövetkezett elemi kár 

elhárítása vagy 
bc) gyermek fogadásának előkészítéséhez, óvodai, iskolai nevelése miatt vagy 
bd) aki – a rendőrségen tett feljelentést tartalmazó jegyzőkönyv másolatával igazoltan – 

bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul vagy 
c) aki a nyugdíj, járadék, álláskeresési támogatás vagy egyéb rendszeres pénzellátás 

folyósításáig terjedő időszakig ellátás nélkül van. 
 

10. § 
 
(1) A kérelem elbírálására jogosult képviselő-testületi szerv döntésétől függően az önkormányzati 

segély egészben vagy részben természetbeni ellátásként is megállapítható, ha tartani lehet attól, 
hogy a kérelmező a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel. 

(2) A természetbeni ellátásként megállapított önkormányzati segély formája lehet: 
a) Erzsébet utalvány, 
b) tüzelőtámogatás, 
c) közvetlen átutalás a közszolgáltatók felé, 
d) gyógyszertámogatás, 
e) intézményi gyermekétkeztetés térítési díjához való hozzájárulás. 

 
 

11. § 
 

(1) Önkormányzati segély – a 12. §-ban foglalt kivétellel – akkor állapítható meg, ha kérelmező 
családjában a havi egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élőnél 200%-át nem haladja meg. 

(2) Az önkormányzati segély összege esetenként – a 12. §-ban foglaltak kivételével – 3.000 Ft-nál 
kevesebb, de 100.000 Ft-nál több nem lehet. 

(3) Az önkormányzati segély eseti jelleggel vagy havi rendszerességgel minimum 2, de maximum 6 
hónapra állapítható meg. 

(4) Amennyiben az önkormányzati segélyt az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjtámogatás 
céljából igénylik, a támogatás mértéke a térítési díj 50 % és 100 % között lehet. A támogatás – a 
(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a kérelem benyújtásától iskolai étkeztetés esetén 
legfeljebb az adott tanítási év, óvodai étkeztetés esetén legfeljebb az adott nevelési év végéig 
állapítható meg. 
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12. § 
 

(1) Elhunyt sajóbábonyi lakos eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati 
segély (továbbiakban: temetési segély) annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki 
a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles 

vagy 
b) tartásra kötelezett hozzátartozó, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti és 
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át. 

(2) Nem állapítható meg temetési segély, ha a temetési számla keltétől 60 nap eltelt. 
(3) A temetési segély összege 50.000 Ft. 
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000 Ft. 

 
7. Méltányossági közgyógyellátás 

 
13. § 

 
Szociális rászorultság alapján közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, 
aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra nem jogosult és esetében az egy főre jutó családi 
nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át, egyedül élő esetén a 200 %-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 
8. Méltányossági ápolási díj 

 
14. § 

 
(1) Az önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. 

életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 
(2) A méltányossági ápolási díj akkor állapítható meg, ha az ápoló családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 
%-át nem haladja meg. 

(3) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 
80 %-a. 

 
 

9. Aktív korúak ellátása 
 

15. § 
 

(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján megállapítható rendszeres szociális segély esetén 
az Önkormányzat az együttműködésre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 
(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) jelöli ki. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy az aktív korúak ellátására jogosult 
személy köteles: 
a) a Családsegítő Szolgálatnál a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

nyilvántartásba vétel végett, valamint az együttműködés tartalmának egyeztetése céljából 
megjelenni, 

b) a beilleszkedést segítő programról a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül írásban 
megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, 

c) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, 
d) a körülményeiben, lakcímében bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 

napon belül bejelenteni. 
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16. § 
 

(1) A beilleszkedést segítő program típusai: 
a) motivációs és készségfejlesztés, 
b) pszichoszociális megerősítés, 
c) életmódot formáló foglalkozások: az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó 

egyéni és csoportos megbeszélések, foglalkozások, 
d) egészséges életmódot segítő programok: szűrőnapok, egészségnap, 
e) egészségmegőrzéssel és egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos tanácsadások, 
f) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, ápolási díj, gyermeknevelési ellátások, 

társadalombiztosítási ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerő-
piaci kapcsolódásokról. 

(2) A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok helyéről és időpontjáról a megjelenésre 
kötelezettet 5 nappal előbb írásban kell értesíteni. A távolmaradás okát hitelt érdemlően kell 
igazolni. 

 
17. § 

 
Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: 
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából kétszeri felszólítás ellenére 

sem jelenik meg, 
b) a beilleszkedést segítő programról az írásos megállapodást nem köti meg, 
c) a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt a jogosultsági feltételeket érintő 

lényeges tények, körülmények megváltozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének 15 
napon belül nem tesz eleget. 

10. A normatív lakásfenntartási támogatás egyéb feltételei 
 

18. § 
 

(1) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve a támogatás jogosultja az 
Szt-ben foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendezettségének 
folyamatos biztosítására. 

(2) A lakott ház vagy lakás rendezettsége akkor biztosított, ha a kérelem benyújtója, illetve a 
támogatás jogosultja 
a) az ingatlan állagmegóvásáról és rendeltetésszerű használatáról jövedelmi helyzetéhez mérten 

gondoskodik, a szakértelmet, speciális munkaeszközöket, jelentős költséget nem igénylő 
munkálatokat saját maga elvégzi, 

b) a helyiségek járófelületeit és berendezési, felszerelési tárgyait tisztán tartja. 
(3) A lakott ház vagy lakás udvara és kertje akkor rendezett, ha 

a) egy db kommunális szeméttároló edény rendeltetésszerű használata biztosított, 
b) az mentes a hulladéktól, gyommentes vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett 

rendszeres tevékenység, 
c) a pázsit nyírt, kaszált vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres 

tevékenység, 
d) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezett, 
e) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerűen használt, művelt, 
f) a burkolt utak tiszták. 

(4) A kerítéssel határos terület rendezettsége akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól és az ott élő 
növényzet terjedelmével nem akadályozza a közterület használatát.  

(5) A járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a felgyülemlett csapadékvíztől, 
továbbá a hó eltakarítása, valamint a síkosság-mentesítés megtörténik. 

(6) Az árok tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól és abban a csapadékvíz el tud 
folyni. 
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19. § 

 
(1) A 19. § (2)-(6) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését a Hivatal helyszíni 

ellenőrzés során vizsgálja. 
(2) Amennyiben a kérelmező, illetve a támogatásra jogosult lakókörnyezete a meghatározott 

feltételeknek nem felel meg, az elvégzendő feladatok konkrét megjelölését tartalmazó felszólítás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt hiányosságokat megszüntetni, 
melynek teljesítését ismételt helyszíni ellenőrzés során kell vizsgálni. 

 
11. Köztemetés 

 
20. § 

(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere az Szt-ben 
meghatározottak szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítési 
kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt. 

(3) Jelen rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemlő helyzet, ha 
a) az eltemettetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén 150%-át 
és 

b) a fizetésre kötelezett, illetve családja nem rendelkezik olyan értékű forgalomképes 
vagyonnal, amelyből a köztemetés költsége kiegyenlíthető és 

c) a temetési költségeket a hagyaték tárgya sem biztosítja. 
 
12. Tanszertámogatás 
21. § 
(1) Az Önkormányzat a sajóbábonyi állandó lakosú általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási 

intézményben tanuló diákok tanulmányaival járó anyagi terheinek enyhítésére tanszertámogatást 
biztosíthat. 

(2) A tanszertámogatás összegét minden tanév kezdésekor a képviselő-testület állapítja meg. 
 
13. Szülési támogatás 
 
22. § 
 
Az Önkormányzat a sajóbábonyi állandó lakosú első gyermekét szülő 23. életéven felüli édesanyát 
egyszeri, 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti.  
 

III. Fejezet 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

14. Ellátási formák és igénybevételük 
 

23. § 
 

(1) Sajóbábony Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális 
alapszolgáltatások: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 

(2) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 
önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. 
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15. Étkeztetés 
 

24. § 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Az étkeztetés vonatkozásában szociálisan rászorult az, aki 
a) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú vagy 
b) fogyatékossággal élő vagy 
c) szenvedélybeteg vagy pszichiátriai beteg vagy 
d) hajléktalan. 

(3) Kérelmezőnek a (2) bekezdésben megjelölt feltételek közül legalább egy feltételnek kell 
megfelelni. A (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti egészségügyi állapotra vonatkozó feltételeknek 
való megfelelést a kérelmező háziorvosa vagy szakorvos igazolja. 

(4) Az Önkormányzat gondoskodik az egészségi állapotuk miatt rászorultak ebédjének térítésmentes 
házhozszállításáról. 

(5) Az Önkormányzat az étkeztetés feladatát a Szociális Étkeztető bevonásával látja el. 
 

IV. Fejezet 
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

 
25. § 

 
(1) Az Önkormányzat Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) működtet. 
(2) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. 

 
26. § 

 
(1) A Kerekasztal szavazati joggal és tanácskozási joggal rendelkező tagokból áll. 
(2) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) a polgármester, 
b) a szociális alapellátásokat biztosító szerv vezetője és az általa megbízott családgondozója, 
c) a helyi köznevelési intézmények vezetői, 
d) a Hivatal szociális ügyintézője, 
e) a védőnő, 
f) a Polgármester által meghívott, alapító okirata szerint szociális tevékenységet folytató civil 

szervezet legfeljebb 2 képviselője. 
(3) A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen 

van.  
(4) A Kerekasztal ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többséggel határozati 

formában döntenek. 
(5) A Kerekasztal tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek. 
(6) A Kerekasztal ülései nyilvánosak. 
(7) A tanácskozási joggal meghívottak körét a Kerekasztal ügyrendjében kell meghatározni. 

 
V. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

27. § 
(1) Jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
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a) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete, 

b) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a rendszeres és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásról szóló 16/2005.(VI.22.) önkormányzati rendelete és az azt 
módosító 6/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelete. 

 
 

 
Likai-Tóth Adél                                                                      Nagy Imre 

                       jegyző                                                                              polgármester 
 
 

    1. melléklet a 14/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelethez 
 

K é r e l e m  
 
A kérelem benyújtásának tárgya: 
�  Önkormányzati segély 
�  Méltányossági közgyógyellátás 
�  Méltányossági ápolási díj 
 
Kérelmező: 

Neve: .................................................................................. Születési neve: .........................................................  

Anyja neve: ............................................................................... TAJ száma: .......................................................  

Születési helye, ideje: ................................................................ Állampolgársága: .............................................  

Lakóhelye: ............................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................................  

Elérési lehetősége: ................................................................................................................................................  

A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 
 

Név 
(anyja neve) 

Születési hely, idő Rokoni kapcsolat Jövedelem 

    

    

    

    

 
A lakásban a gyermekkel és családjával együtt élő egyéb személyek adatai: 
 
 Név Születési hely, idő Kapcsolat, 
   együttélés minőség 

 ...................................................   ..................................................   ...................................................  

 ...................................................   ..................................................   ...................................................  

 ...................................................   ..................................................   ...................................................  
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Önkormányzati segély esetén a támogatás összegét az alábbi okból igénylem: 
 
�  haláleset 
�  betegség 
�  gyermek iskoláztatása (tankönyv- és tanszervásárlás, étkeztetés térítési díjának kifizetése) 
�  közüzemi számlatartozás kiegyenlítése 
�  tüzelővásárlás 
�  élelmiszer, ruházat 
�  elemi kár elhárítása 
�  egyéb: ......................................................................................................................................................  
 
Haláleset esetén kitöltendő: 
 
Elhunyt neve: ...................................................................... Lakcíme:  .......................................................  
Haláleset dátuma: ............................................................... Hozzátartozói minőség: .................................  
A temetés összköltsége:......................................................  

 
Kijelentem, hogy az elhalt hozzátartozóm életbiztosítással, hadirokkant járadékkal, tartási, 
életjáradéki, öröklési szerződéssel rendelkezett / nem rendelkezett. (megfelelő aláhúzandó!) 

 
Az önkormányzati segély kifizetésének formája: 
 
�  postai úton 
�  bankszámlára, számlaszám: ....................................................................................................................  
 
Az önkormányzati segély igénylésének részletes indokolása: 
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Vagyoni adatok 
 

1. Ingatlantulajdon: 
 ................................................... város/község ............................................................. út/utca  .................. hsz., 
alapterülete:  ......................... m2, tulajdoni hányad  ............................... , a szerzés ideje: ...................... 

év. 
Becsült forgalmi érték:  ............................... Ft. 

 

2. Gépjármű 
személygépkocsi:  ............................................ típus:  ..................................... , rendszám:  ............................... , 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................... év. 
Becsült forgalmi érték: ............................................ Ft. 
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Jövedelmi adatok 
A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 
A kérelmezővel 

közös 
háztartásban élő 

házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, 
balettművésze-ti életjáradék, 

átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme       

8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 

összege) 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 
 
Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a 
valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti. 
 
…………., ………………………………….. 

 ……………………………………… 
  kérelmező aláírás 
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2. melléklet a 14/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
K é r e l e m  

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
 

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:  

Név: ......................................................................................................................................................................  
Születési név: ........................................................................................................................................................  
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................  
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................................................  
Családi állapota: ...................................................................................................................................................  
Lakóhelye: ............................................................................................................................................................  
Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................................  
Állampolgársága: .................................................................................................................................................  
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: .............................................................................................  
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................................................  
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................  

 
Tartására köteles személy: 

 
Név: ......................................................................................................................................................................  
Születési név: ........................................................................................................................................................  
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................  
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................................................  
Lakóhelye: ............................................................................................................................................................  
Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................................  
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................  

 
Legközelebbi hozzátartozójának vagy törvényes képviselőjének adatai*: 

 
Név: ......................................................................................................................................................................  
Születési név: ........................................................................................................................................................  
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................  
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................................................  
Lakóhelye: ............................................................................................................................................................  
Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................................  
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................  
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:  

 
2.1 Étkeztetés 

Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ...............................................................................................  
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: .........................................................................................  
Az étkeztetés igénybevételének módja: elvitel házhozszállítás 

2.2 Házi segítségnyújtás 
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ...............................................................................................  
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: .........................................................................................  
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Milyen típusú segítséget igényel: 
– segítség a napi tevékenységek ellátásában 
– bevásárlás, gyógyszerbeszerzés 
– személyes gondozás 
– egyéb, éspedig ........................................................................................................................................  

 
Mint ellátást kérelmező hozzájárulok, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében, jelen 
egészségi állapotra vonatkozó igazolást a Szolgáltató részére, háziorvosom/kezelőorvosom kiadja. 

 
Jövedelmi adatok: (kiskorú kérelmező esetén a családtagokra vonatkozóan is kitöltendő) 

 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem:  

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem: 

 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások:  
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:  
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:  

Egyéb jövedelem:  
Összes jövedelem:  

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj 
megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a 
kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

 
Egyéb megjegyzés, nyilatkozat a jövedelemmel és a jogosultsággal kapcsolatban: 
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
……………, .......................................... 

  ....................................................................... 
 az ellátást igénybe vevő  
 (törvényes képviselő) aláírása 
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3. melléklet a 14./2013. (XII.18.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

Ft / fő / hó Fizetendő % Szociális étkeztetés 
(186 Ft / adag) 

0 0 0 
1 – 28.500 50 93 Ft 

28.501-  100 186 Ft 
 
 

 
Ft / fő / hó Fizetendő % Szociális étkeztetés 

(228 Ft / adag) 
42.750 -85.500 100 228 Ft 

 
 
 

Ft / fő / hó Fizetendő % Szociális étkeztetés 
(295 Ft / adag) 

85.500 - 100 295 Ft 
 
 
 

4. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének 
a megtárgyalása 

 
Nagy Imre polgármester: Az írásos előterjesztéshez van a jegyzőasszonynak szóbeli 
kiegészítése? 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Azt gondolom, hogy az írásos előterjesztés tartalmas, és alaposan 
bemutatja, hogy mire készülünk a belső ellenőrzés területén a következő évben. Fontos 
elmondanom, hogy 2014 évben jelentős változás fog bekövetkezni a számvitelt illetően. A 
belső ellenőrzési terv elkészítése során fokozottan ügyeltünk, hogy az a számviteli változások 
előkészítésére és végrehatására is kiterjedjen. Szeretném kérni a Képviselő- testületet, hogy az 
előterjesztés szerint fogadja el a napirendi pontot. 
 
Nagy Imre polgármester: Kérdezem, a Képviselő-testületet van valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatos kérdése? 
 
Sebők Lajos képviselő: A jegyző asszonytól kérdezném, hogy a belső ellenőrzési tervet ki 
állítja össze és milyen szempontok alapján? 
 
Likai-Tóth Adél jegyző: Azt tudjuk, hogy a kistérség látja el ezt a feladatot. A kötelezettség 
a jegyzőé.  A jegyzőnek kell gondoskodnia arról, hogy a belső ellenőrzés a jogszabályban 
meghatározott módon megvalósuljon. A terv elkészítését megelőzi egy szakmai konzultáció, 
mely szerint javaslatot tesz a Kistérség a következő ellenőrzés pontjaira, javaslatot tesz a 
jegyzője is. A két vélemény egyeztetéséből alakul ki a terv, amit most a testület elé 
terjesztettünk.A folyamatosság és a következetesség elvének jelen kell lennie a terv 
készítésénél. 
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Nagy Imre polgármester: Van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva jóváhagyja az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi belső ellenőrzési 
tervet az előterjesztés mellékleteivel együttesen, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
376/2013.(XII.17.) önkormányzati határozata 

 
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
 
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva jóváhagyja az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi belső ellenőrzési 
tervet az előterjesztés mellékleteivel együttesen.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Likai-Tóth Adél jegyző 
Végrehajtást végzi: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
 
 

5. Miskolc Környéki Társulás, Társulási Megállapodásának módosításának a 
megtárgyalása 

 
Nagy Imre polgármester: A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. 
Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a módosítására, valamint egyes 
szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási feladatok állami átvételével kapcsolatos 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Képviselő- testület: 
 

1. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 
(továbbiakban: Törvény) rendelkezéseire tekintettel a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló módosító 
okiratot az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
 

2. Sajóörös Község Önkormányzatának a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozását, illetőleg Sajópetri Község Önkormányzatának 
kilépését 2014. január 1. napjától jóváhagyja. 

 



22 
 

3. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
kérem, kézfeltartással jelezze.           
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
377/2013.(XII.17.) önkormányzati határozata 

 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról, az 

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási feladatok állami árbevételével 
kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a módosítására, valamint 
egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási feladatok állami átvételével 
kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Képviselő- testület: 
 

1. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 
(továbbiakban: Törvény) rendelkezéseire tekintettel a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló módosító 
okiratot az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
 

2. Sajóörös Község Önkormányzatának a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozását, illetőleg Sajópetri Község Önkormányzatának 
kilépését 2014. január 1. napjától jóváhagyja. 

 
3. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, a Társulási Megállapodás 

módosításának aláírására. 
 
Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. Hulladékgazdálkodási díj beszedési formájáról állásfoglalás 
 
Nagy Imre polgármester: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy milyen módon szeretnénk 
beszedni, illetve azt kifizetni a Társulás illetve a Nonprofit Kft részére. A tervezet három 
lehetséges díjbeszedési módozatot tartalmaz. Itt szeretném elmondani, hogy nem tudjuk, hogy 
2014. január 01 napjától a CIRKONT ZRt. jogszerűen folytatja a szemétszállítást vagy sem. 
A Társulásban még számos intézkedésre van szükség ahhoz, hogy meg legyen nálunk oldva a 
szemétszállítási szolgáltatás. A CIRKONT Zrt. a régi formában már nem szállíthatja el a 
szemetet 2014. január 01. napjától. A Katasztrófavédelem minden helyzetre készült annak 
érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen. Elrendelt egy helyzetfelmérést, arra az 
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esetre, ha nincs meg a jogi lehetősége a szolgáltatónak a tevékenységre. Akkor ő 
parancsformájában tudja végrehajtani és ez már jogszerű lesz. Gyakorlatilag a Nonprofit Kft 
létrehozása teszi lehetővé azt, hogy a Társulásban tagjaként résztvevő önkormányzatok 
egyeztessen a szolgáltatóval, illetve alvállalkozóként alkalmazza akár a CIRKONT Zrt-t, akár 
az AVE-t.. Ez az előterjesztés arról szól, ha ez a nonprofit cég fogja vezetni és koordinálni, 
akkor a nonprofit cégnek is kell valamilyen egyeztetést lefolytatni a díj beszedési formájáról. 
A jelenlegi törvény értelmében 2012. április 14. napján érvénybe lévő díjnak megfelelő 
mértékű díjat kell megfizetnie az önkormányzatnak. Az előterjesztés harmadik formáját 
javasoljuk elfogadásra. A tagönkormányzatoknak kerül kiállításra a számla, azt az 
önkormányzat fizeti meg. A tagönkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy kommunális 
adóként vagy szemétszállítási díjként fogja beszedni a lakosságtól. Azt gondolom, hogy ha a 
testület a harmadik variációt fogadja el, akkor marad ugyanúgy minden, mint eddig. Az 
önkormányzat csak a kommunális adót szedi be a lakosságtól és a hiányzó összeget 
hozzáteszi. Ez a tavalyi évben 14 millió forint volt. A szemétszállítás díja 26 millió volt, a 
kommunális adóból 10 millió forint folyt be. Ha más formát választunk, akkor a szolgáltató a 
lakossággal egyénileg köt szerződést, és így a lakosságnak kell kifizetnie a teljes 
szemétszállítási díjat. 
Van ezzel kapcsolatban valakinek más véleménye, kérdése, hozzászólása? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: A polgármester úr már elmondta, hogy 2012. április 14. előtti 
hatályban lévő díjat fogadják el, akkor a szállítási díj 384,- Ft egy kuka ürítése. Ezt elsősorban 
a lakosságnak mondom. Semmilyen változás nem lesz. Ha a szemétszállítási díjat a 
lakosságnak kellene megfizetnie, akkor kétszer ennyit kellene fizetniük. 
 
Nagy Imre polgármester: Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Díjbeszedéssel kapcsolatos elvi döntések 
meghozatala” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

A Képviselő-testület 

1. A díjbeszedéssel kapcsolatos előterjesztés 3. változata mellett dönt, mely szerint a 
hulladékszállítási közszolgáltatást végző ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft-nek a  
közszolgáltatás díját – a közszolgáltatóval kötött szerződésben meghatározottak 
szerint – havonta, számla ellenében Sajóbábony Város Önkormányzata egy 
összegben, fizeti meg. 

2. Saját hatáskörben dönt a településen élő lakosságot érintő díjterhekről.  
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a ZV Zöld 

Völgy Nonprofit Kft-t, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A Képviselő-testület 6  igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
378/2013.(XII.17.) önkormányzati határozata 

 
Hulladékgazdálkodási díj beszedési formájának állásfoglalásáról 



24 
 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Díjbeszedéssel 
kapcsolatos elvi döntések meghozatala” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

A Képviselő-testület 

1. A díjbeszedéssel kapcsolatos előterjesztés 3. változata mellett dönt, mely szerint a 
hulladékszállítási közszolgáltatást végző ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft-nek a  
közszolgáltatás díját – a közszolgáltatóval kötött szerződésben meghatározottak 
szerint – havonta, számla ellenében Sajóbábony Város Önkormányzata egy 
összegben, fizeti meg. 

2. Saját hatáskörben dönt a településen élő lakosságot érintő díjterhekről.  
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a ZV Zöld 

Völgy Nonprofit Kft-t. 

Felelős: Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Imre polgármester: Ehhez szorosan kapcsolódóan van még egy szavazásra 
bocsájtandó előterjesztés. A Megállapodást kell jóváhagynia a társult önkormányzatoknak, 
mivel azt a Társulás módosította. Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kérdés, javaslom, 
hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy  Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának módosítása” című előterjesztést, mellyel összefüggésben 
a következő határozatot hozza:  
 
1. Az Önkormányzat a Társulási Tanács 2013. 11. 06. napján, a 32/2013. (XI.06) számú 

határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja.  
2.  Az Önkormányzat döntéséről a Társulás Munkaszervezetét határozati kivonat formájában 

értesíti, 
 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
379/2013.(XII.17.) önkormányzati határozata 

 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosítása” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:  
 
1. Az Önkormányzat a Társulási Tanács 2013. 11. 06. napján, a 32/2013. (XI.06) számú 

határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja.  
     képviselő 
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