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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 15-23/2010.(II. 4.) 
d, rendeletei: 2/2011. (III. 31.), 3/2011. (IV. 15.) 
 
Iktatószáma: 1-18/2011. 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

1.) Előterjesztés közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalására  
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Előterjesztés az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 
12.) Önk. számú rendelet hatályon kívül helyezése, valamint az önkormányzat szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló Önk. rendelet megalkotásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi 
Társulás Társulási megállapodás módosítására és új alapító okirat kiadására. 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására 
Előadó: Szabó János 
 
5.) Előterjesztés az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
6.) Beszámoló a Kistérségi Könyvtári szolgáltatásról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Előterjesztés Mátészalkai Rendőrkapitányság kapitányság vezetői kinevezéséről állásfoglalás 
kérése 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
9.) Előterjesztés Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő 
Bizottságának megbízására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
10.) Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtására. 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 
                                                                                                                 Szabó János 
 polgármester                                     
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én 9 
óra 15 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Szabó Irén alpolgármester, 
 Jurkinya Miklósné képviselő, 
 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő 
        
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző. 
   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirend előtt: 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Beregi István tisztelendő Úrnak volt egy 
személyes megkeresése felé, melyre Ő javasolta, hogy írásba nyújtsa be kérelmét az ügy 
vonatkozásában, melyet a mai reggelen meg is tett. 
Az Ő álláspontja az, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, a tisztelendő Úr itt szóban 
terjessze elő a kérését tájékoztatás képen a képviselő- testületnek, hogy a tagok is 
megismerjék azt. De napirendre nem vennék fel, hanem a soron következő képviselő – 
testületi ülésen tárgyalnák meg, és ott hoznának konkrét döntést az ügyben. 
 
Szabó János polgármester felkéri Beregi István tisztelendő Urat, hogy mondja el a kérését a 
képviselő – testületnek. 
 
Beregi István Tisztelendő: elmondja, hogy a görög katolikus parókia melletti régi iskola 
épülete régebben az egyház tulajdona volt. De az egyház nem használta, hanem tanteremként 
funkcionált. Mikor felvetődött az új iskola megépítése, az akkori képviselő – testület 
felkereste őt, hogy ne kerüljön vissza az egyház tulajdonába ez az épület, mert az új iskola 
megépítése céljából szüksége lenne az épületre. Akkor a képviselő- testület azzal érvelt, hogy 
a falu érdeke is az lenne, ha egy új korszerű iskola megépülne és ehhez kérték az katolikus 
egyház segítségét, hogy ennyivel járuljon hozzá a komplexum megépítéséhez. Ekkor ezt a 
szívességet a falu érdekében megtették. Most viszont az egyháznak lenne szükség egy 
épületre, mert a képviselők is tudják, január 1-től a katolikus egyház közösség látja el a házi 
segítségnyújtás feladatait a településen, valamint további 5 településen. Eleinte 17 gondozói 
létszámmal dolgoztak, ami április 1-től 38 főre emelkedik. Eddig a megbeszéléseket a 
parókián tartották, de már ott ennyien nem férnek el. Ezért ez az épület –a régi napközi 
épülete- alkalmas lenne számukra ilyen célú használatra. Az egyház éves költségvetése igen 
kicsi, ezért megvásárolni nem tudják az épületet. A házi segítségnyújtásra kapott normatívát 
viszont épületvásárlásra nem lehet használni, csak épület felújításra pl. festésre. Ezt 
megkérdezte a Magyar Államkincstártól. Ha amúgy is üresen áll ott azaz épület, akkor 
szeretné, ha a képviselő – testület méltányosságból ingyen oda adná ezt a termet az 
egyháznak, ha már korában az egyház az új iskola építése miatt méltányosságból nem kérte 
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vissze az épületet. Most a képviselő – testület is tehetne egy ilyen méltányos gesztust és 
visszaszolgáltatná az épületet. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy köszöni a tisztelendő Úrnak a tájékoztatást és 
továbbra is azaz álláspontja, hogy a képviselő – testület gondolja át a dolgot és a következő 
testületi ülésen, amelyen szintén részt venne a tisztelendő Úr, tárgyalnák meg a kérelmet. 
 
Napirend elfogadása: 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirend 
annyiban változna, hogy felvennék még 3 napirendi pontot, az egyik az ÖNHKI pályázat 
benyújtása lenne, a másik a Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumának 
megbízása, a harmadik pedig a létszámcsökkentési pályázat benyújtás a lenne. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen 
1.) Előterjesztés közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalására  
2.) Előterjesztés az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet hatályon kívül helyezése, valamint az önkormányzat 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló Önk. rendelet megalkotásáról 
3.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézményi Társulás Társulási megállapodás módosítására és új alapító okirat kiadására. 
4.) Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására 
5.) Előterjesztés az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására 
6.) Beszámoló a Kistérségi Könyvtári szolgáltatásról 
7.)Előterjesztés Mátészalkai Rendőrkapitányság kapitányság vezetői kinevezéséről 
állásfoglalás kérése 
8.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
9.) Előterjesztés Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő 
Bizottságának megbízására 
10.) Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtására. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalására  
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Kristályvíz Kft. közgyűlésén ezekkel az 
összegekkel fogadták el a szolgáltatási díjakat. Sajnálatos módon ebben az esetben az a 
helyzet, hogy ha a képviselő – testület nem hagyja jóvá ezeket, a szolgáltatási díjakat, akkor a 
különbözetet az önkormányzatnak kell kifizetni.  
Ha ezeket, a szolgáltatási díjakat a közgyűlés elfogadta, akkor a lakosságnak tudomásul kell 
vennie. 
Elmondja továbbá, hogy közel 4 millió forint tartozása van az önkormányzatnak a Kristályvíz 
felé. 
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Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a rendelet-tervezetet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
                            NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2011. (III. 31.) Önk. számú rendelete 
 

- Közüzemi szolgáltatási díjakról- 
 

Nyírparasznya Önkormányzat képviselő-testülete a közüzemi szolgáltatási díjakról az 1990. 
évi LV. tv-ben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
      1.§.     
Az ivóvíz díját 2011. március 1-től 
 
- lakossági és önkormányzati fogyasztók részére 
                                                          
                                                    203 Ft/ m3  + 25 % ÁFA, 

 
- Egyéb közületi fogyasztók részére 

 
                                                         253 Ft/ m3  +  25 % ÁFA 
 
   A   szennyvízelvezetés és tisztítás díját  

 
   -  lakossági  és  önkormányzati  fogyasztók  részére 
 
                                                   230 Ft/m3 +  25 % ÁFA összegben 
 
   Számlázott mennyiségét az elfogyasztott víz 80 %-ban, 

 
 

- Egyéb  közületi  fogyasztók  részére   
 
                                                       280 Ft/ m3 +  25 % ÁFA  összegben    
 
         számlázott  mennyiségét az elfogyasztott víz 80 % -ban, 

 
A kéttényezős díj  részét  képező, a nyújtott szolgáltatással arányos alapdíj  
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mértékét  a  következő táblázat szerinti értékben : 

                                                                                                  
 

                                                              2011 . ÉV 
 

Vízmérő átmérője                                                       Alapdíj 
     (mm)                                                                       (Ft/hó) 

      
                      13 – 20                                                                 235     +  25 % ÁFA 
                      25 – 30                                                                 470     +  25 % ÁFA 
                      40 – 50                                                              2.900     +  25 % ÁFA                                                         
                      80                                                                      7.900     +  25 % ÁFA 
                     100                                                                   10.000     +  25 % ÁFA 
                     150                                                                   12.700     +  25 % ÁFA   
                     200                                                                   16.000     +  25 % ÁFA 
                     Vízmérő nélküli fogy. hely                                   200   +  25 % ÁFA   
                        
Engedélynélküli ivóvíz vételezés és szennyvízhálózat  igénybevétel pótdíját: 
              

-  Ivóvíz  vételezés                                          :   360 Ft / m 3   + 25 % ÁFA 
 
-  Szennyvízelvezetés  használata                  :   390 Ft / m 3   + 25 % ÁFA 

 
A Folyadékhulladék fogadás és  kezelés díját:  
 
        -    A  Kristályvíz Kht  tag   önkormányzatai   részére :    200 Ft / m3  + 25 % ÁFA                                                            
        -   Egyéb beszállítók    részére                                      :    320 Ft / m3 + 25 % ÁFA                                

 
 
        á.l l a p í t     m e g . 

 
      2. §. 

 
Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 
 Szabó János sk.       Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester              körjegyző 
 

 
 
Tárgy: (2. tsp.) 
Előterjesztés az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet hatályon kívül helyezése, valamint az 
önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló Önk. rendelet 
megalkotásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
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Szabó János polgármester felkéri Laczkó Anita szociális ügyintézőt, hogy olvassa fel a 
rendeletet, mivel a szövegezése teljesen megváltozott, hogy mindenki előtt ismeretes legyen. 
 
Laczkó Anita felolvasta a rendeletet. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy jól összeszedett, rendezett, a lényeget 
tartalmazó rendelet. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a rendelet-tervezetet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat 
3/2011. (IV. 15.) 

rendelete 
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993 évi III 
törvény végrehajtásáról 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a többször módosított a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény a továbbiakban: 
Sztv.  138 §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990 évi LXV törvény 16. §. (1) bekezdés második fordulatára – a következő rendeletet 
alkotja: 
 

I.  FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1. §. 
 
E rendelet célja, hogy az egyének és a családok szociális biztonságának megőrzése érdekében 
szabályozza Nyírparasznya Község önkormányzata által nyújtott szociális ellátási formákat, a 
szociális szolgáltatások intézményrendszerét, illetve a törvény felhatalmazása alapján az 
intézményi jogviszony egyes elemeit, amellyel elősegíti az önhibájukon kívül nehéz anyagi 
körülmények között lévő személyek, családok helyzetének javítását. 
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A rendelet hatálya 
 

2. §. 
 

(1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság  
a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárokat, 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket, 
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket, 
d) a hontalanokat, 
e) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve 
f) azokat a hajléktalan személyeket illeti meg, akik az Önkormányzat illetékességi területét 

jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett 

nyilatkozatukban. 

(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar 
Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 
 
(3) A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, valamint 
b) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32/B. § (1) bekezdésében 
meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe 
tartozó személyre, 

 
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, 
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 
 

II.  FEJEZET 
 

AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 
 

3. §. 
 
A rendelet hatálya az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokra, illetőleg szociális 
alapszolgáltatási formákra terjed ki: 



8 
 

(1) Pénzben és természetben nyújtott ellátások: 
a.) időskorúak járadéka 
b.) aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás) 
c.) ápolási díj ( Sztv.  43. §. (1) bekezdése illetve 43/A § (1) bekezdésében foglaltak szerint) 
d.) lakásfenntartási támogatás 
e.) ápolási díj ( Sztv. 43/B. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint) 
f.) átmeneti segély 
g.) temetési segély 
h.) köztemetés 
i.) közgyógyellátás 
j.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 
(2) Szociális alapszolgáltatások 
a.) étkeztetés 
b) családsegítés 
c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

4. §. 
 
(1) A pénzbeli vagy természetbeni ellátás megállapítására irányuló kérelmet, illetve 
kezdeményezést a szükséges igazolásokkal és nyilatkozatokkal együtt a körjegyzői hivatalhoz 
kell benyújtani.  
 
(2) A kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 
Korm. számú rendeletben előirt mellékleteket és nyilatkozatokat. A szükséges igazolásokat a 
kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni. 
 
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjai, valamint a 
kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók esetében az elbíráláshoz szükséges 
igazolást, amelyek az alábbiak lehetnek, különösen : 
- a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év januárjában a nyugdíjról kiállított igazolás 
- GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről a folyósító szerv igazolása 
- a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolata, illetve a gyermektartási díj 
összegéről a szülők között létrejött megállapodás másolata 
- az árvaellátást megállapító jogerős határozat másolata 
- nyugdíjat – öregségi, özvegyi, rokkantsági – megállapító jogerős határozat másolata 
- egyéni vagy társas vállalkozók esetén a jövedelem igazolására az APEH által kiállított 
igazolás 
- a táppénzfolyósító szerv igazolása 
- a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló szerződés, vagy a 
bérleti díjat tartalmazó megállapodás, a lakásnagyságát bizonyító dokumentum 
- ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított igazolás 
- valamint minden olyan egyéb igazolás, amely alkalmas a tényleges jövedelem 
megállapítására. 
 

5. §. 
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(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy 
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó 
pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve 
benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza. 
 
(2) A jogosultság megállapításakor 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát 
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.”( Sztv. 10 §. (1)-(2) bek.) 
 
 

6. §. 
 
(1) A körjegyzőség  a kérelmező által benyújtott igazolások, adatok valódiságát vizsgálja, 
amelyhez a Sztv. 10. §. (2) bekezdése alapján információkat szerezhet be és előre be nem 
jelentett helyszíni szemlét tarthat, környezettanulmányt készíthet. 
 
(2) A kérelemből és az egyéb információkból a tudomásra jutott adatokat bizalmasan kell 
kezelni és azokat kizárólag a szociális eljárás során szabad felhasználni. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A PÉNZBEN NYUJTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK 
 

IDŐSKORUAK JÁRADÉKA 
 

7. §. 
 
Az önkormányzat körjegyzője időskorúak járadékában részesíti azt, aki az Sztv. 32/B – 32/C §-
ban meghatározott feltételeknek megfelel. 
 

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA  
 

8. § 
 
 (1) Az önkormányzat körjegyzője a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos hatásköreit az 
e címszó alatti feltételek figyelembevételével gyakorolja. 
 
(2)  Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37. § (1) a)-c) pontja szerinti eseteken 

kívül az ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális 
segélyre jogosult, amennyiben 
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a) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését 
tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol, 
vagy 

b)  veszélyeztetett terhes és ezt szakorvos által igazolja.  
 

(3) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt 
jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg.   

 
(4) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az együttműködés 
intézményi feltételeiről  

- a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja 
 - a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv - útján gondoskodik.  
 

9. §. 
 

 (1) Az önkormányzat hivatala a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja  
- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint 
- az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. 

 
(2) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre kijelölt 
szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát. 
 
(3) Az együttműködésre kijelölt szerv számára az önkormányzati hivatal a rendszeres 
szociális segély megítéléséről szóló határozatot a határozat kiadásától számított 15 napon 
belül megküldi. 
 
(4) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres 
szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (2) bekezdésben meghatározott határidőre 
nyilvántartásba vetette-e magát. 
 
(5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az 
együttműködésre kijelölt szerv a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő 15 
napon belül írásban felszólítja a segélyezetett a nyilvántartásba vételi kötelezettsége 
teljesítésére, illetve vizsgálja, a határidő mulasztás okát. 
 
(6) Ha a segélyezett a (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás 
kézhezvételétől számított újabb 15 napon belül nem tesz eleget, az együttműködésre kijelölt 
szerv tájékoztatja a Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének 
nem tett eleget. 
 
(7) Az együttműködésre kijelölt szerv  

- a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,  
- a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja: 

- a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,  
- a beilleszkedést segítő programok típusairól,  
- az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,  

- kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális 
állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni 
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élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,  
- a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást 
köt,  
- folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban 
foglaltak betartását,  
- legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy 
bevonásával – módosítja a programot. 
 

(8) Az együttműködésre kijelölt szerv 
- jelzi a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget,  
- megküldi a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló 
értékelését, ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról. 
 

10. § 
 

A beilleszkedést segítő programok típusai 
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és munkába állást segítő 
szervezetekkel (álláskeresők klubja), 

 b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel, 
 c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel, 
  - az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó: 
   - egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és 
   - csoportos foglalkozások, 

- a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató 
előadásokon (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.), 
- alapvető személyi higiénia kialakítása, 
- segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartása, 

d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére, 

 e) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,  
 f) munkalehetőség felajánlása, 

g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az 
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés, 
e) munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres 
érdeklődés, jelentkezés. 

11. § 
 

(1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot 
tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét 
biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok 
megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl.: 
 - családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól, 
 - a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól,  
 - a munkaügyi központok képzéseiről stb. 
 
(2) Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó 
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beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes 
alkalmazása éri el a kívánt eredményt. 
 
(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell: 

- program tartalmát,  
- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan 
leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul 
meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, 
mértékét),  
- azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az 
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik. 
 

 
12. § 

 
A segélyezett 
a) megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha 

- 9. § (6) bekezdésben meghatározott eset áll fenn, illetve nem közreműködik a 9. § (7) 
bekezdésben meghatározott a közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában, 
- a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban 
meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti; 

b) súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettségét, a felajánlott és megfelelő 
munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha a közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli 
felmondással szüntette meg. 
 

13. § 
 
(2) Ha a szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az 
együttműködési kötelezettség súlyosan – lásd 12. § b) pont – vagy két éven belül történő 
ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni.  
 

 
BÉRPÓTLÓ JUTTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTEL EI 

 

14. § 

 

 (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az 
Szt. 33 §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, 
kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:  

a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény 
elhelyezése és rendeltetésszerű használata 

 
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott 

található szemét és lom eltávolítására, 
 
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, 
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d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres 
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 

   
e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvarrágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítése, 
 
f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.  
 

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 
követően is fenntartani.  

(3) Az Szt. 34 § (2) valamint 36 § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az 
aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, 
aki ezen rendelet 14. §-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik 
annak fenntartásáról.  

(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 14. §-ában foglalt szabályok betartását az 
önkormányzat a körjegyzőség bevonásával ellenőrzi.  

(5) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 8 napon belül köteles az 
ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a Körjegyzői Hivatallal írásban közölni.  

 
 

ÁPOLÁSI DIJ 
 

15. §. 
 
(1) Ápolási díjat állapit meg a körjegyző azon személy részére aki a Sztv. 40 – 41 §-ában 
meghatározott feltételeknek megfelel. 
 
(2) Ápolási díjat állapit meg a jegyző azon személy részére is, aki a sztv. 43/A §-a szerinti 
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. 
 
 

ÁTMENETI SEGÉLY 
 

16. §. 
 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 
 
(2) Átmeneti segélyben részesíthetők, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen 
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.  
Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 
150%-át nem haladja meg.  
 
(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet – haláleset, betegség, elemi kár – esetén az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételektől el lehet térni, ha egyébként (1) és (2) bekezdésben 



14 
 

meghatározott feltételek fennállnak. 
 
(4) Az átmeneti segély esetileg, időszakosan illetve kamatmentes kölcsön formájában is 
adható.  
 
 (5) A megállapítható  átmeneti segély legmagasabb összege nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegét. 

 
A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 

 
17. §. 

  
Normatív lakásfenntartási támogatást állapit meg a képviselőtestület  annak, aki a Sztv 38 §. 
(2) bekezdésben szereplő feltételeknek megfelel. 
 
 

TEMETÉSI SEGÉLY 
 

18. §. 
 
(1) A polgármester temetési segélyt nyújthat annak, aki a Sztv. 46. §. (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelel.  
 
(2) Temetési segélyre az jogosult, akinél a családi jövedelemhatár havi összege a 40.000 Ft-ot 
egyedül élő esetén a 60.000 Ft-ot nem haladja meg. 
 
(3) A temetési segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. 
 
(4) A temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában –utólagos elszámolási 
kötelezettség mellett – is megállapítható 
 
(5) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 
10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek 
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.  
 
(6) Az (5) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100 000 Ft-
ban állapítja meg a Képviselő-testület.  
 
(7) Nem állapítható meg temetési segély a Sztv. 46 §. (2) bekezdésében foglaltakon túl abban 
az esetben sem, ha az eltemettetésben ( halott helyi szállítása, sírásás és hantolás, sírhely díj 
stb.) az önkormányzat térítésmentesen közreműködött. 
 
 

 BURSA HUNGARIVA ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS 

19.§. 

 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében  ösztöndíj 
állapítható meg  annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában 
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Nyírparasznyán bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint 
szociális rászorultsága megállapítható. 

 
(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell 

tekinteni azt pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.  

 
(3)Előnyben részesül a fenti feltételeknek megfelelő azon pályázó: 

-      akinél a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,  

-      árva, vagy félárva, 
-      akinek  szülei elváltak, vagy különváltan élnek, 
-      akinek családjában munkanélküli van, 
-      aki tartós beteg, vagy fogyatékossággal élő, illetve családjában tartósan beteg, vagy 

rokkant személy van, 
-      aki gyermeket nevel,   
-      akinek családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több. 
 

(4) Az ösztöndíj időtartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás 
tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.  

 
(5) Az Önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege a pályázó általános szociális 

helyzetétől függően 1.000-5.000,-Ft összegig terjedhet. Az ösztöndíjtámogatás 
összegének megállapításánál a (3) bekezdésben foglalt feltételeket kell figyelembe venni. 

 
(6) Az Önkormányzat által megítélt ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott 

határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől, ha 
-     a támogatásban részesített A vagy B típusú pályázó elköltözik Nyírparasznya Község 

Önkormányzat illetékességi területéről. 
 

 (7)Az ösztöndíj elnyerésére beadott pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek  helye nincs. 

 
(8) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről 

szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell: 
-      amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát, 
-      több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat, 
-      amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást 

megállapító határozatot, 
-      amennyiben gyermeket  nevel, születési anyakönyvi kivonatot, 
-      állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét, 
-      igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,  
-      munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását, 
-      vállalkozó esetén APEH igazolást előző évi jövedelméről. 

 
 
 
 



16 
 

IV. FEJEZET 
 
 

TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 
 
 

KÖZTEMETÉS 
 

20. §. 
 

A köztemetés elrendelésével kapcsolatos eljárást az Sztv. 48 §-ában foglaltak szerint a 
polgármester folytatja le és gondoskodik a (3) bekezdésben meghatározott intézkedések 
megtételéről is. 
 
 

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 
 

21. § 
 

(1) A közgyógyellátásra való jogosultságról a körjegyző dönt. ( Sztv.  50. §. (4) ) 
 
(2) A körjegyző a Sztv. (1) és (2) bekezdésében szabályozott eseteken túl méltányosságból 
közgyógyellátásra való jogosultságot állapot meg annak, akinél 
 

a) az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj   
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át 

 továbbá 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25%-át.  
 
 (3) A közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása iránti kérelemhez a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a 63/2006. (III.27 ) Korm rendelet 35 §-ában 
meghatározottakat, valamint a Kormány rendelet 10. számú melléklete szerinti havi 
rendszeres gyógyító ellátásokról szóló háziorvosi igazolást. 
 

 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

 
 

22. §. 
 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a körjegyző állapítja meg annak a 
szociálisan rászorult személynek, aki a Sztv. 54. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel.  
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V. FEJEZET 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTTÁSOK 
 

ÉTKEZTETÉS 
 

23. §. 
 

 (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, különösen 
 
 a) koruk,  
 b) egészségügyi állapotuk,  
 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  
 d) szenvedélybetegségük, vagy 
 e) hajléktalanságuk  
miatt. 
 
(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 60. életévét. 
 
(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, 
hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben 
meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb.  
 
(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan 
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a 
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott 
étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot.  
 
(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó 
szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az 
érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan 
szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására. 
 
(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy 
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a 
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 
 
(7) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 
320 Ft/adag, a kiszállítás intézményi térítési díja 40Ft/ adag.  (A térítési díj megállapításának 
szempontjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza)  
 
(8) Ha az étel lakásra szállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a 
kiszállításért fizetendő személyi térítési díj  csak egy személyre állapítható meg.  
 
(9) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást 
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (Szt. 116. §. (1) 
bek.) 
 



18 
 

(10) „A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) 
az önkormányzat  konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás 
igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg 
az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem 
eredményez pozitív számot. Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegű 
személyi térítési díjat kell fizetni.” ( Szoc tv. 115. §. (2)) 
 
(11) Az Önkormányzat az étkeztetést az étel elvitelével, valamint az étel házhoz szállításával 
biztosítja. 
 
(12) Az étkeztetést az Önkormányzat biztosítja. Az étel kiszállításában működési engedéllyel 
rendelkező gépkocsi működik közre. 
 
(13) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell 
rendelkezni. 
 
 

CSALÁDSEGITÉS 
 

24. §. 
 
A családsegítés feladatait a képviselőtestület a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmények Vaja útján látja el. 
 

 
 
 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGITSÉGNYUJTÁS 
 

25. §. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait az önkormányzat a Szatmári Kistérségi 
Egyesített Szociális Intézmények Vaja közreműködésével történik a létrejött társulási 
megállapodásban foglaltak szerint. A jelzőrendszeres segítségnyújtásra való jogosultságot a 
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények javaslatára állapítják meg. 
 
 

IDŐSEK KLUBJA 
 

26. §. 
 
 
(1) A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére 
biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint 
az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.  
 
(2) Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.  
 
(3) Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévet betöltött személy is, aki egészségi 
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állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.  

(4)Az idősek Klubjába történő felvétel iránti kérelmet a klub vezetőjéhez kell benyújtani, aki 
dönt a felvételről és erről értesíti a kérelmezőt. 
 
(5) A kérelemhez csatolni kell 

- a felvételt kérő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, 
- az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást.  

 
(6) A nappali ellátásért fizetendő  térítési díj egységes összege: 320 Ft  
 
(7) A nappali szociális ellátás körében végzett tevékenységek közül csak az étkeztetésért 
állapítható meg térítési díj, melynek  meghatározása az 1. számú melléklet alapján történik. 
 
 
 

AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY 
 

27. §. 
 

„ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 
 

(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az 
érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője 
terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes 
képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem 
korlátozta - önállóan terjesztheti elő. 
 
(3) Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó 
kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. (Sztv. 93. §.) 
 
 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

28. §. 
 

(1) E rendelet 2011. április 15-én lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a Szervezeti és 
Működés Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik. 
 
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírparasznya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 7/2004.(III.12.)számú rendelete. 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 
  Szabó János sk.          Dr. Csoba Beáta sk. 
  polgármester                                                                    körjegyző  
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Kihirdetési Záradék:  
 
Ez e rendelet 2011. március 31-én kihirdetésre került. 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 
         Dr. Csoba Beáta sk. 
                körjegyző 
1. számú melléklet  
 
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját- mely az ÁFA-t is 
tartalmazza - a (továbbiakban intézményi térítési díj ) a Képviselőtestület az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 

 
Alapszolgáltatások: 

 
Szociális étkeztetés 2011. évi intézményi térítési díja 
 
 
Szociális étkeztetés 2010.évi működési kiadása  
ételkiszállítás nélkül:                                               2. 730. 000.- 
 
2010.évi ételadag:                                                           5 078 

 
2. 730.000/5078= 538-ft 

 
Szociális étkeztetés 2010.évi normativ támogatása:55.360.-ft/fő 
 
55.360/ 251 étkezési nap = 221.-ft 
 
238.-ft – 221.-ft- = 320.-ft   
 
 
Intézményi térítési díj 2011 évben ételkiszállítás nélkül: 320.-ft 
 
 
 
Szociális étkeztetés ételkiszállítási költsége 2011. évben. 
 
 
Szolgáltatás 2010. évi  működési kiadása:  123. 840.- 
 
2010.évi ételadag:                                             3 096 
 
123. 840/3096 = 40.-ft 
 
 
 



21 
 

 2011 évi ételkiszállítás költsége: 40.-ft 
 
 
 
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az étkeztetés személyi 
térítési díját a képviselőtestület a szolgáltatatást igénybevevő személy rendszeres havi 
jövedelme alapján az alábbi szempontok szerint állapítja meg figyelemmel a Sztv. 115. §.-ára: 

 
 

jövedelemhatár a családban  
az egy főre eső jövedelem 

A fizetendő 
térítési díja az 

intézményi 
térítési díj %-

ában 

Fizetendő 
térítési díj 

Az ebéd 
szállítási 

díja 

összesen 

Az intézményi térítési díj összege 320 Ft/adag 
28500 Ft alatt  33 % 110 

Ft/adag 
40 

Ft/adag 
150 Ft 

28501 Ft-tól – 57000 Ft-ig  63 % 200 
Ft/adag 

40 
Ft/adag 

240 Ft 

57000 Ft felett 100 % 320 
Ft/adag 

40 
Ft/adag 

360 Ft/adag 

 
 
 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézményi Társulás Társulási megállapodás módosítására és új alapító okirat 
kiadására. 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nem új keletű dologról van szó, már többször 
módosításra került az alapító okirat és a társulási megállapodás, most egy újabb módosításra 
van szükség. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az alapító okirat módosítását  elfogadja, 
az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
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                             NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2011. (III. 31.) számú határozata 
- Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 

Mátészalka alapító okiratáról-  
  

 
 
 
A Képviselő-testület! 
 
Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény  88. §. (1) és (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak figyelembe vételével az alábbi 
alapító okiratot adja ki:  
1.) Az intézmény neve: Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi  

 Alapellátási Intézmények Mátészalka  
2.) Székhelye:  4700 Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz. 

 
    3.)   Telephelyei: - Étkeztetés: Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz. 

- Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz.. 
                                      Jármi, Kölcsey u.14.  
                                      Kocsord, Rákóczi u. 2/a  
                                      Nagydobos, Fő u.129. 

               Nyírcsaholy, Kossuth u. 3. 
                                       Nyírmeggyes,Rákóczi u. 26.  
                                       Ópályi, Rajk László u.20.  

                Szamoskér, Kossuth u.161.     
- Családsegítés:              Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz. 
                                       Jármi, Kölcsey u. 14.                                                                        
                                       Ópályi, Kossuth u. 6/a. 
                                       Nagydobos, Fő u. 135. 
                                       Nyírkáta, Kossuth u. 3.  
                                       Nyírmeggyes, Rákóczi u.17. 
                                       Szamosszeg, Bercsényi u. 10 
                                       Nyírcsaholy, Hunyadi u. 6. 
- Közösségi ellátások: Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz. 
- Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz. 
- Fogyatékosok nappali ellátása 25 férőhelyes: Mátészalka, 
Kölcsey tér 4. 
- Hajléktalan ellátás 20 férőhelyes Mátészalka,Petőfi tér 10. 
- Gyermekjóléti szolgáltatás: Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz.                                                   
                                               Jármi, Kölcsey u.14.  
                                               Ópályi, Kossuth u. 6/a. 
                                               Nagydobos, Fő u. 135.  

                                               Nyírkáta, Kossuth u. 3.  
                                               Nyírmeggyes, Rákóczi u.17. 
                                               Szamosszeg, Bercsényi u.10.                                              
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                                           Nyírcsaholy, Hunyadi u. 6    
- Bölcsőde 80 férőhelyes, Mátészalka, Szokolay Ő. u. 6. 
- Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő,  
   Mátészalka Kölcsey tér 2. 
- Gyermekorvosi Rendelő, Mátészalka, Kölcsey u. 2. 
- Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat. 
   Egészségház, Mátészalka, Puskin u. 2. 
- Orvosi Rendelő, Mátészalka, Petőfi tér 14. 
- Helyettes szülő: Mátészalka, Eötvös u. 2518. hrsz 

 
4.) Alapításának éve:         2008. január 1. 
       
5.) Az alapítók neve, székhelye, határozat száma: 
 
Önkormányzat neve: Székhelye: Határozat száma: 
Mátészalka Város 
Önkormányzata 

4700 Mátészalka, Hősök tere 9. 
216/2007. (XI. 21.) Kt. sz. 

Fülpösdaróc Község 
Önkormányzata 

4753 Fülpösdaróc, Fő u.48 
102/2007. (XI. 28.) Kt. sz 

Géberjén Község 
Önkormányzata 

4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a. 
96/2007. (XI. 23.) Kt. sz 

Györtelek Község 
Önkormányzata 

4752 Györtelek, Kossuth u.47. 
67/2007. (XI. 23.) Kt. sz 

Hodász Nagyközség 
Önkormányzata 

4334 Hodász, Petőfi u.6. 
107/3/2007. (XI. 21.) Kt. sz 

Kántorjánosi Község 
Önkormányzata 

4335 Kántorjánosi, Kossuth u.14.  
82/2007. (XI. 29.) Kt. sz 

Jármi Község 
Önkormányzata 

4337 Jármi, Kölcsey u. 14. 
 

406/2007. (XI. 23.) Kt. sz 

Kocsord Község 
Önkormányzata 

4751 Kocsord, Szent István u.13.  
 

128/2007. (XI. 22.) Kt. sz 

Nagydobos Község 
Önkormányzata 

4823 Nagydobos, Fő u.129. 
135/2007. (XI. 26.) Kt. sz. 

Nyírcsaholy Község 
Önkormányzata 

4356 Nyírcsaholy, Szabadság u.1. 
 

63/2007. (XI. 29.) Kt. sz 

Nyírkáta Község 
Önkormányzata 

4333 Nyírkáta, Kossuth u.3. 
77/2007. (XI. 26.) Kt. sz 

Nyírmeggyes Község 
Önkormányzata 

4722 Nyírmeggyes, Petőfi u.6. 
80/2007. (XI. 29.) Kt. sz 

Nyírparasznya Község 
Önkormányzata 

4822 Nyírparasznya, Szabadság u.23.  
124/2007. (XI. 29.) Kt. sz 

Ópályi Község 
Önkormányzata 

4821 Ópályi, Rajk László u.4. 
 

111/2007. (XI. 28.) Kt. sz 

Szamoskér Község 
Önkormányzata 

4721 Szamoskér, Kossuth u.161. 
 

27/2007. (XI. 21.) Kt. sz 

Szamosszeg Község 
Önkormányzata 

4824 Szamosszeg, Bercsényi u.6. 
 

29/2007. (XI. 22.) Kt. sz 

Ököritőfülpös 
Nagyközség 
Önkormányzata 

4755 Ököritófülpös, Kossuth u.108.  
 78/2007. (XI. 26.) Kt. sz 
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Őr Község 
Önkormányzata 

4336 Őr, Kossuth u.2 
84/2007. (XI. 28.) Kt. sz 

Papos Község 
Önkormányzata 

4338 Papos, Ságvári u. 4. 
298/2007. (XI. 28.) Kt. sz 

Rápolt Község 
Önkormányzata 

4756 Rápolt, Kossuth u.108. 
23/2007. (XI. 26.) Kt. sz 

Vaja Nagyközség 
Önkormányzata 

4562 Vaja, Damjanich u.71. 
169/2007. (XI. 27.) Kt. sz 

 
 
 
6.) Az alapítói és irányítói jogok gyakorlójának 

neve: 
Székhelye: 

Mátészalka Város Önkormányzata 
             
4700 Mátészalka, Hősök tere 9. 

7.) Az intézmény felügyeleti szerve:  A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket Mátészalka Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
gyakorolja. 

8.) Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv 

9.) Az intézmény által ellátott közfeladat: 
 

A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § 
- 65. §-okban, és a 65/A §, 65/C, és a 65/F §-
ban meghatározott alapszolgáltatások:  
Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, 
Családsegítés, Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, Közösségi ellátások, 
Támogató szolgáltatás, Nappali ellátás, 
valamint 80. § (3) f) pontjában 
meghatározott hajléktalan személyek 
átmeneti szállása; 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
40. §-ában meghatározott Gyermekjóléti 
szolgálat, a 42. §-ában meghatározott 
bölcsődei ellátás és a 49.§.-ában 
meghatározott helyettes szülői ellátás 
biztosítása 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
Törvény 152.  (1) bekezdés c), d), e) 
pontjában meghatározott feladatok: az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a 
védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi 
ellátás. 

10.) Az intézmény gazdálkodás szerinti 
besorolása 

Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
A költségvetési szerv saját költségvetéssel 
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és 
felelőssége van. 
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Az alaptevékenységét önállóan látja el. 

11.) Az intézmény alaptevékenysége: 
 

szociális alapellátás, gyermek –és 
ifjúságvédelem és egészségügyi alapellátás 

12.) Szakágazat száma: 
 

889900 máshova nem sorolható egyéb 
szociális ellátás bentlakás nélkül 
879060 egyéb bentlakásos ellátás 
869000 egyéb humán-egészségügyi ellátás 

13.) Az intézmény működési területe:  Az egyes alapszolgáltatásoknál 
meghatározottak szerint 

14.) Az intézmény vállalkozási tevékenysége Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
15.) 

 
Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Szociális 

Közlönyben történő nyilvános pályázat 
útján, Mátészalka Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg 5 éves 
időtartamra és gyakorolja a munkáltatói 
jogokat.   

16.) Az intézménynél foglalkoztatottak 
jogviszonya: 

Foglalkoztatásuk, közalkalmazotti 
jogviszonyban, munkatörvénykönyv alapján, 
polgári (megbízásos) jogviszonyban történik. 

17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője 

18.) Az intézmény közvetlen jogelődjeinek 
neve, székhelye: 
  

Egyesített Szociális Intézmények (4700. 
Mátészalka, Szalkai L.u.2/a. valamint 
Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
(4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.)  

19.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik   
20.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 

889921 Szociális étkeztetés  
Az étkeztetés keretében azoknak a 
szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik 
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesesek 
biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni 
azokat az igénylőket, akik különösen a 
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt arról más módon nem 
képesek gondoskodni.  
Ellátási terület:  
- Mátészalka  
település közigazgatási területe. 

889922 Házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtás keretében a 
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szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló 
életvitel fenntartási érdekében szükséges 
ellátást. 
 Ellátási terület:  
- Mátészalka 
- Jármi 
- Kocsord 
- Nagydobos 
- Nyírcsaholy 
- Nyírmeggyes 
- Ópályi 
- Szamoskér 
települések közigazgatási területe. 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátás, melynek keretében biztosítani kell: 
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén 

az ügyeletes gondozónak a helyszínen 
történő haladéktalan megjelenését, 

b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma 
megoldása érdekében szükséges azonnali 
intézkedések megtételét, 

c.) szükség esetén további egészségügyi 
vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

Ellátási terület:  
-           Mátészalka 
-       Jármi 
- Kocsord 
-      Nagydobos 
-      Nyírcsaholy 
- Nyírmeggyes 
- Ópályi 
- Szamoskér 
-         Szamosszeg települések közigazgatási 
területe. 
 

889924 Családsegítés  
A családsegítés a szociális vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a 
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krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából 
nyújtott szolgáltatás. 
Ellátási terület:  
-           Mátészalka 
-       Jármi 
-       Nagydobos 
- Ópályi 
- Nyírkáta 
- Nyírmeggyes 
- Szamoskér 
- Szamosszeg 
- Nyírcsaholy  
települések közigazgatási területe. 

889925 Támogató Szolgáltatás  
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos 
személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérése, valamint 
önállóságának megőrzése mellett a speciális 
segítségnyújtás biztosítása. 
Ellátási terület:  
- Mátészalka település közigazgatási területe. 

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátása) 
A közösségi ellátások célja a 
szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő 
gondozása, továbbá gyógyulásuk és 
rehabilitációjuk elősegítése, mint 
alacsonyküszöbű ellátás.  
Ellátási terület:  
Mátészalka település közigazgatási területe 

881013 Fogyatékossággal élők Nappali Ellátása 
A 3 életévüket betöltött önkiszolgálásra 
részben képes, vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve 
autista személyek részére biztosít lehetőséget 
a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére, továbbá igény 
szerint megszervezi az ellátottak napközbeni 
étkeztetését. 
Ellátási terület:  

- Mátészalka 
- Kocsord 
- Mérk 
- Jármi 
- Fábiánháza 
- Tiborszállás 
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- Nyírcsaholy 
- Nyírmeggyes 
- Nagyecsed 

települések közigazgatási területe. 
890431  

 
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció 
keretében: 
Az intézményi jogviszonyban álló személy 
részére az egyéni, gondozási, fejlesztési, 
illetve rehabilitációs tervben foglaltak 
szerint, az ellátott meglévő képességeire 
építve korának, fizikai- és mentális 
állapotának megfelelően munka-
rehabilitációs    foglalkoztatás biztosítható. 

890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő 
foglalkozás keretében: 
Az intézményi jogviszonyban álló személy 
részére az egyéni, gondozási, fejlesztési, 
illetve rehabilitációs tervben foglaltak 
szerint, az ellátott meglévő képességeire 
építve korának, fizikai- és mentális 
állapotának megfelelően fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás biztosítható. 

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás  
Feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő 
nevelésének elősegítéséhez a 
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 
kialakult veszélyeztetettség 
megszűntetéséhez, valamint a gyermek 
családból történő kiemelésének 
megelőzéséhez.  
Ellátási  terület:  

- Mátészalka  
- Jármi  
- Nagydobos  
- Ópályi 
-  Nyírkáta   
- Nyírmeggyes 
- Szamoskér  
- Szamosszeg,  
- Nyírcsaholy 

települések közigazgatási területe. 
889101 

 
Bölcsődei ellátás  
A bölcsőde családban nevelkedő 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény.  
Ellátási terület:  

- Mátészalka 
- Fülpösdaróc 
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- Géberjén 
- Györtelek 
- Hodász 
- Kántorjánosi 
- Jármi 
- Kocsord 
- Nagydobos 
- Nyírcsaholy 
- Nyírkáta 
- Nyírmeggyes 
- Nyírparasznya 
- Ópályi 

- Szamoskér 
- Szamosszeg 
- Ököritőfülpös 
- Őr 
- Papos 
- Rápolt 
- Vaja települések közigazgatási 
területe. 

856012 
 

Korai fejlesztés, gondozás  
Végzi a közoktatási törvény előírásai szerint 
a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a fogyatékos 
gyermek legfeljebb 6 éves koráig a fejlődését 
biztosító korai fejlesztését, gondozását vagy 
fejlesztő felkészítését. 
A fogyatékos gyermekek gondozását a 
bölcsőde 10 férőhelyen, 6 gyermek részben 
integrált csoportban történő ellátásával 
biztosítja. 
Ellátási területe: megegyezik a Bölcsőde 
ellátási területével. 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások:  
A Bölcsőde, ha alapfeladatát nem 
veszélyezteti és van rá szabad kapacitása 
külön szolgáltatásként időszakos 
gyermekfelügyeletet, játszócsoportot és házi 
gondozói szolgálatot működtethet.   
Ellátási területe: megegyezik a Bölcsőde 
ellátási területével. 
 

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson  
A hajléktalan személyek átmeneti szállása 
azoknak a hajléktalan személyeknek az 
elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű 
szálláshasználat és a szociális munka 
segítségével képesek az önellátásra.  
Ellátási  terület:  
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-           Mátészalka  
település közigazgatási területe. 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
A napi munkarenden kívül bekövetkező 
sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, 
egészségi állapotának észlelésével, 
alkalomszerű és azonnali sürgősségi 
beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-
gyógyintézetbe történő sürgősségi 
beutalásával kapcsolatos feladatok. 
 Ellátási terület:  

- Mátészalka, 
- Fülpösdaróc, 
- Géberjén, 
- Györtelek, 
- Hodász, 
- Kántorjánosi,  
- Jármi, 
- Kocsord, 
- Nagydobos, 
- Nyírcsaholy, 
- Nyírkáta, 
- Nyírmeggyes, 
- Nyírparasznya, 
- Ópályi, 
- Szamoskér, 
- Szamosszeg, 
- Ökörítófülpös, 
- Őr, 
- Papos, 
- Rápolt, 
- Vaja települések közigazgatási 

területe. 
869041 
869042 

Család – és Nővédelmi egészségügyi 
gondozás. Ifjúsági-egészségügyi gondozás 
Ellátási terület: Mátészalka település 
közigazgatási területe. 
 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

 
 

21.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az önkormányzat tulajdonát képező 
mátészalkai 3204/4; 2578;, 2574; 
2868/44;, 725; valamint a 2488/9 
helyrajzi számú ingatlanok.  
Az intézmény nyilvántartásában szereplő 
ingó vagyontárgyak. 

22.) A használatba adott vagyon feletti 
rendelkezési jog: 

           az intézmény kinevezett vezetője. 
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23.) Az alapító okirat rendelkezéseit 2011. március 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel 
egyidejűleg a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézmények Mátészalka alapító okiratáról szóló 79/2009. (V. 14. ) Kt. számú határozat, és 
annak módosításáról szó 168/2009. (IX. 24.)Kt.sz., a 82/2010. (V. 27.) Kt.sz. és a 161/2010. 
(XII. 16.) Kt. számú határozat érvényét veszti.  
 
 
Felelős: Szabó János polgármester 
 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 
 
 

Szabó János sk.                 Dr. Csoba Beáta sk. 
Polgármester              körjegyző  

 
 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a társulási megállapodás módosítását 
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
                            
                            
                              NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

16/2011. (III. 31.) számú határozata 
- Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 

Mátészalka Társulási Megállapodásának módosításáról-  
  

 
 
 A Képviselő-testület! 

 
 

1.) J ó v á h a g y j a  a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka Társulási Megállapodásának a 
melléklet szerinti  módosítását. 

 
2.) Felhatalmazza Szabó János polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 
 
 
Felelős: Szabó János polgármester 
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Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 
 
 

Szabó János sk.                 Dr. Csoba Beáta sk. 
Polgármester              körjegyző  

 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat a Kossuth utca felújítása 
kapcsán közbeszerzésre kötelezett, így mint az előterjesztésben is olvasható el kell fogadni 
adott határidőig a közbeszerzési tervet. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a közbeszerzési tervet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
                                  NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

17/2011. (III. 31.) számú határozata 
- Közbeszerzési terv elfogadása- 

 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadja. 
 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 

 
 
 Szabó János sk.      Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester             körjegyző 

Tárgy: (5. tsp.)  
Előterjesztés az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására 
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Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a gazdasági programot átlagosan 4 éves ciklusra 
vagy még további időtartamra fogadják el, melyet az alakuló ülést követő 6 hónapon belül el 
kell fogadnia a képviselő – testületnek. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy a gazdasági program is jól összeszedett  
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az önkormányzat gazdasági programját 
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
                                   NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

18/2011. (III. 31.) számú határozata 
- Gazdasági Program elfogadása- 

 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Gazdasági Programját megtárgyalta és elfogadja. 
 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 

 
 
 Szabó János sk.       Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester               körjegyző 
 

 
Tárgy: (6. tsp.)  
Beszámoló a Kistérségi Könyvtári szolgáltatásról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Beszámoló, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy nagyon jó ez a kistérségi mozgó könyvtári 
rendszer, szép számban kap könyveket a település. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az önkormányzat gazdasági programját 
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
                               NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

19/2011. (III. 31.) számú határozata 
- Beszámoló a Kistérségi Könyvtári Szolgáltatásról 

 
 
A Képviselő-testület! 
 
A Kistérségi Könyvtári szolgálatról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 

 
 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester             körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (7. tsp.)  
Előterjesztés Mátészalkai Rendőrkapitányság kapitányság vezetői kinevezéséről 
állásfoglalás kérése 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az lett volna az igazi, ha elhívják a testületi 
ülésre Bakos Olivér Urat, aki bemutatkozik és elmondja a terveit. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a határozat-tervezetet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  

 
                               NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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20/2011. (III. 31.) számú határozata 

 
- Mátészalkai Rendőrkapitányság kapitányság vezetői kinevezéséről állásfoglalás - 

 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
A Mátészalkai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába Bakos Olivér r. alezredes 
kinevezését támogatja. 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 

 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester             körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (8. tsp.)  
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester:  Elmondja, hogy ez nem új keletű dolog, amikor csak lehetőség 
adódik az önkormányzat pályázik, hogy az önkormányzat anyagi helyzetén javítson.  
Kérdezi, hogy ez a határozat-tervezet nem hosszabb szokott lenni? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a tegnap nap folyamán nyílt meg az e-adat 
rendszeren keresztül a hozzáférés a pályázathoz, ott lehet a nyomtatványokat is letölteni. A 
képviselő – testületi döntés minta is onnan lett letöltve, most csak ennyit kérnek belevenni. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a pályázat benyújtását elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
                       
                              NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2011. (III. 31.) számú határozata 
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- az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról - 

 
1. Nyírparasznya Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására. 
 

2. Nyírparasznya Község Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot 
teszi: 
 

I. a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

 

     II/a.       települési önkormányzat helyi adó  bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen  
                   tervezett bevétel 2 800 E Ft. 

II.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 37 210 ezer forint összegű működési 
célú hiánnyal fogadta el. 

 

3.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) 
bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
 

4.  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 
 
 Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
 Polgármester                        körjegyző 
 
 
Tárgy: (9. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumának és 
Felügyelő Bizottságának megbízására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelem mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a kérelem tegnapelőtt érkezett, miszerint a 
Kuratórium tagjainak megbízatása lejárt, az elnök azt mondta, hogy minden tag vállalná a 
további megbízatást. 
 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Ő javasolná, hogy a képviselő – testület a 
nevezett személyek listáját gondolja á, esetleg ha van javaslatuk adott személyekre az írásban 
tegyék meg. 
Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot napolják el és a soron következő testületi ülésen 
döntsenek. 
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Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a módosító javaslatot elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
                               NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2011. (III. 31.) számú határozata 
 

- Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 
megbízásáról -  

 
 
A Képviselő-testület! 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete a 2011. március 31-én megtartott 
ülésen a Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő 
Bizottságának megbízásáról szóló napirendi pontot elnapolja és a soron következő képviselő – 
testületi ülésen hoz döntést. 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31. 
 

 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester             körjegyző 

 
 
Tárgy: (10. tsp.)  
Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtására. 
Előadó: Szabó János polgármester 
/ Határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a létszámcsökkentési pályázatot a korábbi 
határozatban elfogadott létszámcsökkentési terv alapján, az elküldött dolgozók bérének 
finanszírozására lehet benyújtani. A pályázatot április 12. napjáig lehet benyújtani. Korábban is 
létezett ilyen pályázat, csak azt a pályázatot akkor lehetett benyújtani, ha dolgozó számára 
minden járandóság kifizetésre került, tehát utólagos finanszírozás volt, azt is több ütemben.  
Most ez megváltozott, már most be lehet nyújtani az igényt a támogatásra. Ehhez viszont 
képviselő – testületi döntés szükséges. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a létszámcsökkentési pályázat 
benyújtását elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2011. (III. 31.) számú határozata 

- Létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról - 
 
 
A Képviselő-testület! 
 
A Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy intézmény 
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely- 
átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálat függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes 
felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.  
A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési 
szerveinél meglévő üres álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs 
lehetőség. 
 
Nyírparasznya, 2011. március 31.  
 
 

Szabó János sk.                                                              Dr. Csoba Beáta sk. 
            polgármester                                                                          körjegyző 
 
    
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –10 óra 30 perckor bezárta.  

 
Kmf. 

 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                               körjegyző 
 


