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Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Munkácsi György címzetes főjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika
Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Balogh Zoltán polgármester a meghívóban szereplő napirendeken felül további napirendi
pontok tárgyalását nem javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
37/2020. (III.26.) számú határozat
A Képviselő-testület 2020. március 26-ai ülése napirendi pontjaira tett javaslat
elfogadásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó
javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja:
1) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
2) Képviselői kérdések, felszólalások
Előadó: Képviselők
3) Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátások szabályairól szóló 15/2013. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
4) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szociális intézményeiben a
szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
5) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési éves
összefoglaló jelentéséről
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
6) Előterjesztés Tekse András főépítésszel kötendő megbízási szerződésről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
7) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző
közszolgáltató éves költségelszámolásáról
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
8) Előterjesztés a Napsugár bölcsőde vezetőjének és közalkalmazottainak álláshelyére
vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
9) Előterjesztés Szászberek Község Önkormányzatának a közösen fenntartott
intézmények költségvetésében fennálló tartozásáról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
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10) Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodás módosítására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
11) Előterjesztés a közös fenntartású óvodai intézmény Szászbereki Tagintézménye
finanszírozására vonatkozó Gazdasági megállapodás elfogadására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
12) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata Városgazdálkodási Csoportja 1
fő létszámbővítésére
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
13) Beszámoló a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkájáról
és 2020. évi Munkatervéről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
14) Előterjesztés a 2020. május 1.-től betöltetlen Nagykörűi jegyzői álláshely ideiglenes
betöltéséhez hozzájárulásról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő- testület tagjai H.

I.
Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: A Képviselő-testület legutolsó ülése 2020. február 27-én volt.
Az azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem:
február 28.
Kőtelken egyeztettünk a mikrotérség polgármesterivel a Belügyminisztérium által kiírt
bűnmegelőzési pályázattal kapcsolatban.
március 3.
Reggel 8 órakor egyeztettem Balogh József úrral RST 2000 Kft ügyvezetőjével a településen
elhelyezendő rendszámfelismerő kamerák helyével kapcsolatban, illetve megbíztam őt az EON-nal való egyeztetéssel.
március 3.
Besenyszög Város Rendezési Tervével kapcsolatban megbeszélést folytattam Tekse András
főépítésszel és Kiszelovics Ildikóval a Települési Rendezési Terv készítőjével.
március 5.
Este fél 6- kor Dr.Kállai Mária Országgyűlési képviselő asszony tartott lakossági fórumot,
melyen tájékoztatást adott a Kormány tevékenységéről, illetve kérdéseket lehetett feltenni
Besenyszög város településfejlesztési lehetőségeiről.
március 5.
A Besenyszögi Sport Egyesület által kezdeményezett megbeszélésen vettem részt, ahol a
meghirdetett téma a Sport Egyesület jövője és távlati elképzelései szerepeltek. Sajnálatos
módon Farkas Géza elnök úr által vázolt elképzelésekről a jelenlévőknek nem volt sok
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véleménye, ellenben a résztvevők mindegyike, a műfüves pálya megépítését forszírozta és
fontosságát hangsúlyozta.
március 6.
Pataki Ferenc Szolnok város főépítészével egyeztettem a közös Ipari park elképzelésekről és a
Rendezési Terv ez irányú szükséges módosításairól.
március 10.
Az ÁNTSZ osztályvezető asszonyával Dr.Illés Mónikával tárgyaltunk a Védőnői Szolgálat
feladatairól. Tárgyalás eredményeképpen szerettem volna elérni, hogy keressük meg azt a
szakmai megoldást, mely által csökkenne a védőnői feladatellátás óraszáma, így lehetőség
nyílna, hogy az ÁNTSZ 1 védőnő feladatellátását írja elő.
Munkácsi György: A védőnő jelenleg a kiadott protokoll szerint dolgozik, távkapcsolatban
van a szülőkkel.
Balogh Zoltán :
március 11.
A Kormány március 11.-vel Vészhelyzetet hirdetett a koronavírus terjedésével kapcsolatban,
melynek eredményeképpen a rendezvények létszámát megkötötte és korlátozta, így a március
15.-i ünnepség elmaradt az óvodai alapítványi bállal együtt.
március 16.
Kormányrendelet értelmében bezárásra kerültek az iskolák, óvodák, ügyelet fenntartása
mellett. Önkormányzat feladata volt megszervezni a gyermekek étkeztetését, és az időskorúak
ellátását.
március 17.
Besenyszögi Kerékpár út kivitelezésével kooperációt tartottunk, ahol a kivitelező, műszaki
ellenőr, illetve az önkormányzat képviselői vettek részt. Sajnos a Telecom Zrt. nem
képviseltette magát, szerettünk volna egyeztetni a kerékpárút nyomvonalában fekvő
telefonhálózat védelembehelyezésének szakmai szükségességéről.
március 18.
Március 18.-ai időponttal mindenféle pályázati rendezvényt felfüggesztettünk a koronavírusra
való tekintettel. Így nem került megrendezésre a Praxisközösség záró rendezvénye és a
Belvízi lakossági fórum, illetve elmaradt Kőtelken a Belügyminisztériumi bűnmegelőzési
tájékoztató.
március 19.
Önkormányzatunk a megjelenő Kormányrendeleteket figyelembe véve mindig honlapján
közzé tette a polgármesteri utasításokat, melyek az aktuális intézkedéseket tartalmazta. Így
többek között tájékoztattam a lakosságot a március 23.-tól a piac működtetésének
felfüggesztéséről.
március 24.
Információim szerint Besenyszögön ez idáig csak önkéntes karantén van, központilag
kötelezően elrendelt karanténról nem tudunk. Több esetben volt mintavétel, de ezekről nincs
eredményünk, vagy az eredmény negatív volt. Így Besenyszögön koronavírus fertőzöttről
nincs tudomásunk.
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Nagyné Donkó Gabriella: Több mintavétel is történt?
Balogh Zoltán : Igen. Történt mintavétel, helyben egy kollégánktól, egy egészségügyben
dolgozó személytől, valamint egy kisgyermektől is. Mindenki lázas volt és hasonló tünetekkel
rendelkezett, mint a koronavírus tünetei. Senkinek nem lett pozitív tesztje.
Sajnos előfordult, hogy a karanténba utalt személy nem tartja be, vagy családtagjai nem
tartják be a szabályokat.
Palyafári János: T-Com új hálózata a szupergyors internet kiépül, akkor nincs szükség
vezetékes telefon, illetve internet hálózat kiváltásra. Ezt mindenképpen egyeztetni kell a
céggel.
Balogh Zoltán : Sőt, már a lakossággal történt előzetes egyeztetés is azt igazolta, hogy nincs
vezetékes telefon már sok lakásban azon a szakaszon. A kerékpárút kiépítse kapcsán viszont
minden házhoz kért a T-Com beállásokat.
Danyi Gyuláné: A UPC a könyvtár épülete emeletén szolgáltat. Legutóbb az egyik
munkatársát állítottam meg és kértem, hogy tartsa be a higiénés előírásokat. Tudjuk a céget
értesíteni, hogy hívják fel a dolgozók figyelmét a megelőzésre?
Lukácsné Boros Anikó : Kállai Mária fórumára későn érkezett
többen lettek volna, ha időben kikerül az időpont.

a meghívó. Szerintem

Balogh Zoltán : Az önkormányzat kapta legelőször az információt az időpontról. Azonnal
kiplakátoztuk és az internetes oldalunkon is megjelentettük. Besenyszögről, illetve a jövőbeli
elképzelésekről lehetett volna kérdeni az Országgyűlési képviselőt, de a folyamatos politikai
vita miatt, ami kialakult ezt nem tudtuk megtenni.
Lukácsné Boros Anikó: Itt nem volt helye ennek a politikai vitának. Szeretett volna más is
kérdéseket feltenni, de annyira elhúzódott ezt a vita, hogy nem volt lehetőség rá.
Danyi Gyuláné: Szeretném még a Képviselő-testület álláspontját kérni a nyári programjaink
megtartására vonatkozóan. Június vége Városnapi rendezvény. A fellépők szerződésének
lemondása a rendezvény előtt 1 hónappal még lehetséges.
Balogh Zoltán: A legközelebbi rendezvényünk Május 1., biztosan nem tartjuk meg. Április
végével a szerződéseket is fel lehet mondani, amit már korábban elküldtünk a fellépőknek. A
Magyar-Német Bartái Társaság vezetőjével is egyeztetni fogok a testvér települési találkozó
lehetséges időpontjával kapcsolatban.
Lukácsné Boros Anikó: Úgy értesültem a vezetőtől, hogy szeptemberi időpontra teszik át a
találkozót.
Balogh Zoltán: Talán már augusztusi rendezvényt tudunk tartani.
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Rendőrt is hívni fogom, sok idős embert láttam csoportosulni. De nem csak ők, hanem a
fiatalok is bandáznak a Német parkban.
Nagyné Donkó Gabriella: A szociális területen sem könnyű a helyzet, a dolgozóink hétfő óta
járják a települést és bevásárolnak. Doktor urat is próbáltuk tehermentesíteni, hetente egyszer
íratnak fel az idős embereknek gyógyszert. Volt, aki az ebéd miatt jelentkezett, nekik is
természetesen eljuttatjuk.
Lukácsné Borosné Anikó: Volt, aki annyira kétségbeesett, hogy a házból sem akar kijönni.
Palyafári János: Az a véleményem, hogy a szociális területen dolgozókat ne hagyjuk teljesen
kihasználni. Olyan idős ember is volt, aki takarmányt vásároltatott velük. Ezt nem kell hagyni.
Én is ki tudom vinni nekik, de szerintem Anti is eltudja látni ezt a feladatot.
Nagyné Donkó Gabriella: Nekik is meg kell tanulni nemet mondani bizonyos feladatokra.
Természetesen, ha ilyen igény merül fel, akkor vagy veled, vagy Antival ki tudják a
takarmányt hozatni.
Danyi Gyuláné: Akkor is nemet kell mondani, ha van olyan családtag, aki ellátja az idős
hozzátartozót. Sajnos olyan is előfordult, hogy az önkormányzattól várják a segítségnyújtást
közben ő maga is elláthatná az idős rokonát.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2020. (III.26.) számú határozat
Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Képviselő- testület tagjai H.

II.
Napirendi pont tárgyalása:
Képviselői kérdések, felszólalások
Előadó: Képviselők
Lukácsné Borsos Anikó: Petőfi utcában visszafolyik a szennyvíz?
Balogh Zoltán : Amikor a szivattyú bekapcsol, akkor folyik a szennyvíz. Nem tudni, hogy
csőtörés volt-e.
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Palyafári János: Télen esett szó a Művelődési Ház nagytermének lakkozásáról. Idő most
lenne rá, nincsenek rendezvények sem. Szóljunk a kivitelezőnek.
Balogh Zoltán : Átcsoportosítottunk a feladatra a költségvetésben. Felhívom a céget.
Palyafári János: A betontörmeléket is össze kellene törni, nem lehet közlekedni a Csillag
úton. A buszmegálló áthelyezést is meg kellene beszélnie a testületnek és helyszíni szemlén
az új helyet is kijelölhetjük.
Balogh Zoltán : A Szellő út alapja lesz a törmelék. Nincs sajnos most erre ember, aki
elvégezné a feladatot.
A buszmegálló helyének kijelölése, csak a felszálló oldalon lehetséges. A leszálló oldalon a
kerékpárút építése miatt nem lehetséges. Természetesen kimehet a testület és megnézheti az új
helyszínt a buszmegálló építésére.
Munkácsi György: Betontörmelék hegyek vannak a régi dögkút területén! A Dobos féle ház
udvarán is önkormányzati törmelék van!
Balogh Zoltán : A dögkút területén lévő betontörmelék Balogh Balázsé. Majd összetöreti.
Lukácsné Boros Anikó: Menjünk ki a helyszínre, ott nézzük meg a lehetőségeket.
Danyi Gyuláné: Koszorú út, Hunyadi út rossz és veszélyes az útburkolat.
Nagyné Donkó Gabriella: Egy része, kb. az utca feléig már apró kővel tömörítve lett, de az
utca további részre olyan rossz állapotban van, olyan kátyús, hogy nem lehet autóval
közlekedni.
Balogh Zoltán : Jelenleg a Műszaki csoport tudja tovább apró kaviccsal leszórni a területet.

III.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások
szabályairól szóló 15/2013. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
Munkácsi György: A szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítása került a Képviselőtestület elé. A rendelet módosítás azért volt szükséges, hogy a többször is tárgyalt szociális
feltételek és feltétel rendszerek jogszabálynak megfeleltetve kerüljenek bele. Például a
rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja kiegészült a tehetséges diákok települési támogatásával,
vagy a rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja amely a kiegészítő települési támogatást
tartalmazza itt a jövedelemhatárok beépítésre kerültek a rendeletbe.
A Szociális bizottsággal is végigmentünk a rendelet módosításain és a tervezetben a 7. §-ban
két módosító javaslat is szerepel, ami az egységes szerkezetű rendeletben a 11/A § -ra
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vonatkozik. A bizottság javaslata a második verzió, mely szerint nem jogosult a támogatásra,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást kap.
Berényi Ambrus: A Szociális, Művelődési, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság tárgyalta a
szociális rendelt módosítást. A bizottság a módosító rendelet tervezet 7. –ában a II. verziót
támogatta 4 igen és 2 nem szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.
Szakali Angéla: A rendelet módosítása a következőket tartalmazza:
Születési támogatás: polgármester adja át, nem alanyi jogon jár, jövedelem korlátot állítottunk
be; temetési támogatás: korábban 400.000.- Ft volt a határ a támogatás esetén, most 500.000.Ft; gyógyszertámogatás estében szintén összeghatár megemelésére került sor;
Az iskolakezdési támogatás estében két verzió szerepel, a Szociális Bizottság az előzőekben
elmondta javaslatát.
A Tehetséges Diákokért Alapítvány megszűnését követően tettük a rendeletbe a tehetséges
diákok települési támogatását. Maximalizáltuk az egy évre adható összeget, mely 50.000.Ft/fő/év. Rászorultságot és támogatási eredmény szükséges igazolnia a kérelmezőnek.
9. § az idős besenyszögi lakosok támogatásáról szól. Hivatalból kérem ki a jogosultak körét a
Nyugdíjfolyósítótól. A jogosult a vásárlási utalványt tárgyév november és december
hónapjában postai úton kapja meg.
10.§ a fűtési támogatás módosításáról szól, ha nem tudja önerőből biztosítani a családnak a
fűtőanyagot, valamint d) és e) pont került beépítésre.
d) A gyermek nevelésével, gondozásával kapcsolatos olyan kiadások keletkeznek a
családnak amelyet önerőből nem tud megoldani pl. gyógykezelés, szemüveg,
táboroztatás,
e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadása keletkezett, vagy szociális
helyzetét hátrányosan befolyásoló élethelyzetbe került.
A méltányossági támogatások 200.000.- Ft-ról, 400.000.- Ft-ra emelkedtek vis major helyzet
esetében.
Természetesen a Képviselő-testület a kialakult veszélyhelyzet miatt más támogatási
összegekkel is elfogadhatja a rendeletet.
Palyafári János: Számlát szükséges a családnak bemutatnia a gyermekek nevelésével
kapcsolatban összefüggő támogatás igénylésekor?
Szakali Angéla: Volt arra is példa, hogy megelőlegezte a család és a számlát fizettük ki, de
volt olyan eset, hogy a gyermeknek szemüvegre volt szüksége, így az optikánál előzetes
költségtervezet alapján fizetettünk, és utólag hozott számlát.
Berényi Ambrus: De nem mindig, nem minden esetben kapja meg a teljes összeget, a
bizottság dönti el a család anyagi helyzetének figyelembevételével.
Lukácsné Boros Anikó: A jelenlegi élethelyzetben 4 millió Ft-al kevesebb támogatást
kaptunk, így jóval kevesebb szociális támogatást tudunk biztosítani. Bízom benne, hogy ezt az
összeget korrigálni fogják.
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Balogh Zoltán : Bízunk a módosításban és a további támogatásban. A változtatásokkal
elfogadásra javaslom a rendelet módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (III.30.) számú rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások
szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet
módosításáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§
(1) bekezdése és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban: Szt.) valamint az 1997. évi a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
c) települési temetési támogatás
2. §
A rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja a következőképpen módosul:
d) kiegészítő települési támogatás
3. §
A rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja a következőképpen módosul:
d) tehetséges diákok települési támogatása
4. §
A rendelet 4. § (4), (5) bekezdései a következőképpen módosulnak:
(4) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a
család jövedelemigazolását, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket
saját háztartásában neveli.
(5) A támogatás mértéke gyermekenként 50.000.-Ft, amennyiben a család egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
700%-át. Az egy főre jutó jövedelem számításánál az újszülött gyermeket is figyelembe
kell venni. A támogatás természetbeni ellátásként is adható.
5. §

102

A rendelet 6. § (4) bekezdése a következőképpen módosul:
(4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság egy év időtartamra állapítható meg. A
gyógyszertámogatás havi összege a leigazolt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
összegének figyelembevételével kerül megállapításra, akként, hogy a havi összege nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, de
minimum havi 3.000.-Ft legyen.
6. §
A rendelet 7. § (4) bekezdése a következőképpen módosul:
(4) A temetés költségeire tekintettel nem állapítható meg támogatás, ha a temetés
számlával igazolt költsége a 500.000.-Ft-ot meghaladja, vagy az eltemettető az elhunyt
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési
temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 nap után
nyújtja be.
7. §
(1) Támogatásra jogosult az a gyermek, aki
a) az általános iskola 1-8 évfolyamos tanulója és a 16. életévét még nem töltötte be,
b) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, nappali oktatás
munkarendje szerint folytat tanulmányokat és a 20. életévét még nem töltötte be,
feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és a gyermek nem jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásra.
8. §
A rendelet a következő11/B. §-val egészül ki:
Tehetséges diákok települési támogatása
11/B. §
(1) A Bizottság a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásaként az első diploma
megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez
meghatározott képzés idejének tartama alatt – támogatást nyújt annak a
kérelmezőnek, aki felsőoktatás keretében, felsőfokú végzettségi szintet biztosító
nappali képzésen tanulmányokat folytat és tanulmányi eredménye a kérelem
benyújtását megelőző évben meghaladta a 3,5-ös átlagot.
(2) Támogatásra jogosult az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
700%-át .
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(3) A támogatásra való jogosultság tanulmányi évenként egyszer állapítható meg. A
hallgató legfeljebb 50.000.-Ft összegű támogatásban részesülhet tanévenként. A
támogatás összegének megállapításánál figyelembe kell venni a szociális helyzetet és
a tanulmányi eredményt.
(4) A települési iskolakezdési támogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon, minden év szeptember 1-től október 15. napjáig lehet
benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell a
főiskola/egyetem által kiállított hallgatói jogviszony igazolást, a tanulmányi
eredményről szóló igazolást, valamint a család jövedelemigazolását.
9. §
A rendelet 12. §- a a következőképpen módosul:
(1) Az önkormányzat hivatalból évente egyszeri alkalommal a településen élő idős
állampolgárok részére vásárlási utalványt adhat.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében idős állampolgárnak minősül a 65. életévét betöltött,
nyugdíjas, egyedülálló személy, valamint közös háztartásban együtt élő
házastárs(élettárs) közül 1 fő kedvezményezett.
(3) Kiegészítő települési támogatásra az az idős személy jogosult, akinek családjában az
egy főre jutó havi nyugellátás összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. A nyugellátások összegét a Besenyszögi
Közös Önkormányzati Hivatal a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól tárgyév szeptember
30-ig megkéri. Nyugellátás alatt értendő a saját jogú nyugellátás, a hozzátartozói
nyugellátás, a rokkantsági ellátás és az időskorúak járadéka. Az utóbbi ellátásról
adatot a JNSZM-i Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala nyújt.
(4) A jogosult a vásárlási utalványt tárgyév november és december hónapjában postai
úton kapja meg.
(5) A támogatás mértéke évente egyszeri alkalommal 10.000.-Ft, az Idősek Otthonában
lakóknak 3.000.-Ft.
10. §
A rendelet 15. § (1) bekezdés c), d), e) pontjai a következőképpen módosulnak:
c) fűtési szezonban a tüzelőanyagot önerőből nem tudja biztosítani, vagy nagy összegű
közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, vagy a felhalmozott díjhátralék miatt
előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszerelése vált
szükségessé, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,
d) gyermek nevelésével, gondozásával kapcsolatos kiadásai keletkeztek melyet önerőből
nem tud megoldani (étkezés, tankönyv, tanszer, gyógykezelés, szemüveg, iskolai
kirándulás, táboroztatás, úszás, stb.),
e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadása keletkezett, vagy szociális
helyzetét hátrányosan befolyásoló élethelyzetbe került,
11. §
A rendelet 15. § (2) bekezdés c), d), e), f), g) pontjai a következőképpen módosulnak:
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c) az (1) bekezdés c) pont esetében nyilatkozat a tüzelő hiányáról, közüzemi számla
vagy előfizetős mérőkészülék felszereléséről számla;
d) az (1) bekezdés d) pont esetében az oktatási intézmény által kiadott igazolás,
számla, egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló javaslat,
igazolás;
e) az (1) bekezdés e) pont esetében nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott
kiadásokat igazoló számla, dokumentum;
f) az (1) bekezdés f) pont esetében az elemi kár felméréséről szóló biztosítási
jegyzőkönyv vagy a kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének;
g) az (1) bekezdés g) pont esetében a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat
által készített környezettanulmány, fénykép benyújtásával igazolható.
12. §
A rendelet 15. § (3), (4) bekezdései a következőképpen módosulnak:
Méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott naptári évben több alkalommal is
gyakorolható.
(4) A 15. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján adott támogatás évente legfeljebb 200.000.- Ft
lehet, a 15. § (1) bekezdés f) és a g) pont esetében évente legfeljebb 400.000.-Ft.
13. §
(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja hatályát veszti.

Balogh Zoltán
polgármester

Munkácsi György
címzetes főjegyző

IV.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szociális intézményeiben a
szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó
önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (III. 30.)
számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízta meg a rendelet
megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
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személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet
(továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén
fogadta el, amely 2011. május 3-án hatályba lépett.
Az intézményi térítési díj megállapításának szabályait az Sztv., a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, továbbá a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(továbbiakban: Költségvetési törvény) tartalmazza.
Az Sztv. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési
díj konkrét összegben történő meghatározása.
Ugyanezen törvény 115. § (1) bekezdése értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a
továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április
1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.”
Az intézményi térítési díjak 2020. évi vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget a
Költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján határozta meg az intézmény.
A Költségvetési törvényben meghatározott ez évi normatívák módosulása miatt a Rendelet
módosítása szükséges.
A térítési díjakra vonatkozó javaslat kidolgozása során arra törekedtünk, hogy az ellátásból
térítési díj változása miatt lehetőleg ne kerüljenek ki rászoruló ellátottak.
A rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tag településeinek jóváhagyásával
léptethető hatályba.
A moratórium miatt jelenleg az intézménybe nem vehető fel idős személy. Az intézményre
nézve ez jelentős kiesés az intézményi költségvetéséből.
Tisztelt Képviselő - testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
39/2020.(III.26.) számú határozata
A szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat
véleményezéséről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában
foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza:
1.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő - testülete a jelen határozat mellékletét
képező, a szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakra vonatkozó
javaslatot megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
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2.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza Szolnok Megyei
Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az
ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati
rendelet módosítására.
Felelős: Balogh Zoltán polgármester
Határozatról értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai H.
2. Balogh Zoltán polgármester H.
3. Munkácsi György címzetes főjegyző H.
4. Szolnoki Kistérség Többcélút Társulása Szolnok
5. Pénzügyi Csoport H.

V.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési éves
összefoglaló jelentéséről
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
Munkácsi György: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1)
bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett
köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az
önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft. látta el 2019. évben is a belső ellenőri feladatokat.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési
jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv
vezetője, a jegyző hagy jóvá.
A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően,
legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti
jóváhagyásra.
2019. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban
is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.
Vizsgálat a BES-ÁSZ Kft vonatkozásában a működés, gazdálkodás, szabályozottság
ellenőrzése. A Kft Szervezeti és Működési Szabályzattal nem rendelkezik. A szabályozottság
nem teljes körű.
A belső ellenőr javaslata:
Készítsenek Szervezeti és Működési Szabályzatot.
A számviteli politika aktualizálása időszerű az elkészítése óta bekövetkezett jogszabályi
változásokra tekintettel.
Rendezzék a Felügyelő Bizottság megbízását, a Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó
iratokat a társaság irodájában helyezzék el.
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A Kft éves gazdálkodási (üzleti) tervet nem készített. Az éves veszteség a tulajdonos
vagyonának csökkenéséhez vezetett. A dokumentálás nem teljes körű. Egyszerűsített,
legalább a legfontosabb célokat tartalmazó üzleti tervet készítsenek.
A készpénzforgalmi bizonylatok kitöltésének módja nem minden tekintetben felel meg a
számviteli törvényben foglaltaknak.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Besenyszög Város Önkormányzat 2019. évi
belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentését.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
40/2020.(III.26.) számú határozata
Besenyszög Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzései éves összefoglaló
jelentéséről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög Város Önkormányzata
2019. évi ellenőrzései éves összefoglaló jelentéséről szóló beszámolót a belső ellenőrzésről
szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 49. § (3a) bekezdés alapján a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Képviselő- testület tagjai H.
2. Balogh Zoltán polgármester H.
3. Munkácsi György címzetes főjegyző H.
4. Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
5. Magyar Államkincstár Szolnok
6. Pénzügyi Csoport H.

VI.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Tekse András főépítésszel kötendő megbízási szerződésről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán : Tekse András főépítész úr feladatok ellátására szerződést szeretne kötni az
önkormányzattal. Előzetes egyeztetés történt főépítész úrral az új településrendezési terv
készítésének felülvizsgálatával – Országos területrendezési terv és
készülő megyei
területrendezési terv – összefüggésben a következő feladatok ellátásával kapcsolatban:
A 2016. március 30-án az új településrendezési terv készítésével kapcsolatos főépítészi
munkákra a megbízási szerződés 2018. augusztus 30-án lejárt. (A szerződés időpontjáig és
azt követően is ellátta a főépítészi feladatokat.)
Az integrált településfejlesztési stratégia készítésének folyamatában a főépítészi
tevékenységet szintén ellátta, az országos és megyei területrendezési terv véleményezése,
egyeztetése során az előírt főépítészi részvételt biztosított, valamint a településképi rendelet
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hatálybalépését követően a településképi vélemények szakmai főépítészi előkészítését
elkészítette. 2017. január 01-je óta fenti tevékenységekre számlát nem bocsájtott ki.
Főépítész úr kérése, hogy 2020 márciusát követően az azonos feladatok ellátására és az
esetleges rendezési terv módosítások eljárásaihoz a kötelező főépítészi munkavégzésre havi
megbízási szerződés megkötését kéri, úgy hogy a munkadíjak és a későbbi kötelezően
ellátandó főépítészi feladatok ellátására havi 75.000,- Ft megbízási díjat, összesen 86.813.- Ftot fizessen az önkormányzat, 2 évre rögzített fix megbízási díjjal (2020. április 01-től 2022.
március 31-ig).
Munkácsi György: Megbízást Kiszelovics Ildikóval kötöttünk bizonyos feladatokra, pl. TAK
elkészítése. A főépítészi munkadíj nem szerepel benne? A főépítész ebben milyen feladatot
látott el?
Balogh Zoltán : Most is folyamatosan dolgozik a Rendezési Terv elkészítésében.
Munkácsi György: Volt-e főépítész számára kifizetés korábban? Mikor nyújtott be utoljára
számlát az önkormányzathoz? Kiszelovics Ildikóval megkötött szerződésben, hogyan szerepel
a főépítész díjazása?
Palyafári János: A pályázatok benyújtásához szükséges a Rendezési Terv naprakész
elkészítése. Sajnos folyamatosan változik, így a főépítésznek is folyamatosan dolgoznia kell
benne.
Balogh Zoltán: A jegyző úr meg tudja nézni a megkötött szerződést. Hozzuk be újra a
következő testületi ülésre a főépítész díjazására vonatkozó megbízási szerződést.
Munkácsi György: Megnézhetjük Ildikó szerződését, a pénzügyes kollégáknak jelezni
fogom, de ettől függetlenül megszavazhatja a Képviselő-testület a megbízási díjra vonatkozó
szerződést.
Balogh Zoltán : A kifizetéseket megnézi a Pénzügyi Csoport. A főépítész úr részére a
megbízási díjat szavazásra bocsátom, két év határozott időtartamra.

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
41/2020.(III.26.) számú határozata
Tekse András főépítésszel kötendő megbízási szerződésről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete főépítészi tevékenységének
folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződést köt Tekse András főépítésszel,
2020. április 1. napjától, 2 év határozott időtartamra 2023. március 31.-ig. A települési
főépítészi feladatok ellátásáért havi nettó 75.000.- Ft díj illeti meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a települési a
megbízási szerződések megkötésére.
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A határozatról értesülnek:
1. Képviselő- testület tagjai H.
2. Balogh Zoltán polgármester H.
3. Munkácsi György címzetes főjegyző H.
4. Tekse András főépítész
5. Pénzügyi Csoport H.

VII.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző
közszolgáltató éves költségelszámolásáról
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
Munkácsi György: Kormos Szilveszter egyéni vállalkozó elkészítette a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló költségelszámolását 2019. évre és
megküldte a Képviselő-testület részére.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése szerint a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást végző
közszolgáltató köteles a tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni.
2019. évben szennyvízszippantás: 50 m3
2019. évben a költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Szippantás díja: 3.000 Ft + ÁFA m3-enként
Ebből:
- elhelyezés, ürítés: 700 Ft + ÁFA m3-enként,
- üzemanyag: 500 Ft + ÁFA m3-enként,
- gépjárműkopás: 500 Ft + ÁFA m3-enként,
- amortizáció: 400 Ft + ÁFA m3-enként,
- adó: 300 Ft + ÁFA m3-enként.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
42/2020.(III.26.) számú határozata
Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatást végző egyéni vállalkozó 2019 évi tevékenységéről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást végző Kormos Szilveszter
egyéni vállalkozó 2019 évi tevékenységéről szóló beszámolót, a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.)
Képviselő- testület tagjai H.
2.)
Kormos Szilveszter egyéni vállalkozó
3.)
Irattár H.
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VIII.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a Napsugár bölcsőde vezetőjének és közalkalmazottjainak álláshelyére
vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: Munkácsi György
Munkácsi György: A Besenyszögi Napsugár Bölcsőde 2020. nyarán elkészül és a
használatbavételi engedély birtokában megkezdi működését. A működéshez szükséges a
közalkalmazotti álláshelyek betöltése és intézményvezető megbízása.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. § (2) bekezdése szerint
közalkalmazotti jogviszony büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú, büntető eljárás
hatálya alatt nem álló személlyel létesíthető. A (4) bekezdés szerint a közalkalmazotti
jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen
előéletű, továbbá nem áll büntető eljárás hatálya alatt.
A 20/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján
létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a
pályázati feltételeknek megfelelt. A (3) bekezdés szerint a pályázati felhívásban meg kell
jelölni:
a) a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat igazolásokat,
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A pályázati felhívást a kormányzat személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
(személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Ha a fenntartó önkormányzat a
székhelyén, a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.
A 20/B. § szerint a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell
kiírni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A 21. § kimondja, hogy a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel
és annak elfogadásával jön létre. A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott
munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét, és
a munkavégzés helyét.
A 23. § (1) bekezdés szerint a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra
történő megbízással (megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy
a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői
beosztásból eredő feladatait. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A 70. § szerint a megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg. A pótlék mértéke magasabb
vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlék alap 100-500 %-a. A pótlék
pontos mértékét végrehajtási rendelet állapítja meg.
A bölcsődében dolgozók létszámát és képesítési előírásait a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg.
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A rendelet 1. számú melléklete szerint a bölcsődében csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő
foglalkoztatása szükséges, vagyis a besenyszögi két csoport esetében 4 fő felvétele szükséges.
Bölcsődei dajkát 1 főt kell foglalkoztatni bölcsődei egységenként, vagyis egy vagy két csoport
esetén.
Önálló bölcsőde esetén 1 fő intézményvezető foglalkoztatása szükséges.
A besenyszögi bölcsődére számolva összesen 6 fő foglalkoztatása kötelező, de megfontolandó
hogy plusz 1 fő bölcsődei dajkát (csoportonként 1) foglalkoztassunk-e? A plusz 1 fő
foglalkoztatásával megoldható lenne a melegítőkonyha üzemeltetése, az ételek tálalása.
A bölcsődevezető képesítési előírásait az NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 2)
pontja tartalmazza. Önálló bölcsődében magasabb vezetői megbízást kaphat:
1) csecsemő és kisgyermeknevelő BA vagy
2) a) bölcsődei szakgondozó (OKJ)
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó
d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
e) kisgyermekgondozó, -nevelő
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
g) csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy, vagy
pedagógus szakképzettségű személy.
A kisgyermeknevelő állás betöltéséhez szükséges:
1) csecsemő és kisgyermeknevelő BA vagy
2) a) bölcsődei szakgondozó (OKJ)
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó
d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
e) kisgyermekgondozó, -nevelő
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
g) csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező,
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű
személy, vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ).
A bölcsődei dajka állás betöltéséhez szükséges a képesítési előírásait meghatározó miniszteri
rendeletben előírt tanfolyam.
A személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról szóló 70/2019.
(IV. 4.) Kormányrendeletet alkalmazni kell a közalkalmazotti álláshelyek pályáztatására.
E szerint a pályázat útján betöltendő állásokat a személyügyi központ által működtetett
közszolgálati állásportálon kell közzétenni. A pályázati kiírást a közzététel tervezett időpontja
előtt legalább 4 nappal elektronikusan kell beküldeni a személyügyi központ részére. A
határidőket a pályázati kiírás közszolgálati állásportálon történő közzététele napjától kell
számítani.
A pályázatokat benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a
pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.
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Balogh Zoltán : Az óvodával együtt működött volna a bölcsőde, a személyi állományt így is
alkalmazni kellett volna. Augusztus 1-től szeretnénk a vezetőt foglalkoztatni, szeptemberben
pedig indítani a bölcsődét. A pályázatokat megjelentetjük, a Bölcsőde igazgatósággal történt
egyeztetést követően már volt jelzés, hogy hazajönnek dolgozni a kisgyermeknevelők.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő
határozati javaslatot fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
43/2020.(III.26.) számú határozata
A Besenyszögi Napsugár Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Besenyszögi
Napsugár Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére 2020. augusztus 01-től, 2025. július 31.-ig
terjedő, 5 éves időtartamra.
A megbízatás feltételei:
1) csecsemő és kisgyermeknevelő BA vagy
2) a) bölcsődei szakgondozó (OKJ)
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó
d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
e) kisgyermekgondozó, -nevelő
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
g) csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy, vagy
pedagógus szakképzettségű személy.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát
- a szakmai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
A bérezés a Kjt. és végrehajtási rendeletének figyelembevételével történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ internetes oldalán történő
közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye:
Besenyszög Város Polgármestere
5071 Besenyszög, Dózsa György u. 4.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő- testület tagjai H.
2.) személyügyi központ internetes oldala
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IX.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Szászberek Község Önkormányzatának a közösen fenntartott intézmények
költségvetésében fennálló tartozásáról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: Tavalyi év folyamán hozott döntést a Képviselő-testület Szászberek Községi
Önkormányzattal közösen fenntartott intézmények további működésével kapcsolatban, mivel
a szászberki önkormányzatnak 7 millió Ft tartozása volt Besenyszög felé. A tartozását
elismerte határozatban a szászberki Képviselő-testület, és hitelfelvételről döntöttek. Erről
tájékoztatást is küldött Alapi József polgármester úr.
Az önkormányzati költségvetés tervezése során, azonban már kiderült, hogy Szászberek nem
fizeti az elmaradását, így 2020. március hónapra ismét 8 millió Ft a ki nem fizetett működési
hozzájárulása.
Határozati javaslatot készítettünk jegyző úrral arról, hogy az intézményfenntartó társulásokra
nézve milyen intézkedéseket tehet a Képviselő-testület ha továbbra sem fizet Szászberek.
A határozatban megfogalmazásra került, hogy a testület kéri Szászberek Község
Önkormányzatát, hogy a fennálló 8 millió forint tartozását rendezze 2020. május 25.-ig,
amennyiben nem fizet Szászberek, azonnali inkasszót nyújthatunk be a számlavezető
pénzintézetnél.
Polgármester úr a sportcsarnok miatt többletköltségei, pénzügyi problémái keletkeztek. A
szászberki önkormányzat a jelenlegi új Képviselő-testület jóindulatára apellálnak, közben
pedig 5 millió forinttal többet költöttek. Tavasszal már havi szinten sem fizettek.
Az óvodafenntartó társulásra vonatkozóan is hozhat a Képviselő-testületünk olyan
intézkedést, hogy megszűnteti amennyiben nem rendezi a közös fenntartás költségeit.
2020. május 25.-e legyen a határidő a tartozás rendezésére. Ha nem fizet Szászberek, a
Képviselő-testület dönt a társulás megszűntetéséről.
Lukácsné Boros Anikó: Ősszel, már dönthettünk volna a társulások további fenntartásáról.
Balogh Zoltán: Sajnos nem volt pontos információ arról, hogy mit fizetett vissza Szászberek
a tartozásából.
Munkácsi György: A tavalyi évi tartozást sem rendezték ki. A közös hivatalra vonatozó
társulás felmondásának törvényi kötelezettsége van. Az óvodafenntartó társulás
megszűntetését kezdeményezheti a testület, és május 31-ig az erre vonatkozó döntést meg kell
hoznia.
Berényi Ambrus: Több település számára nehézséget jelentettek a megépített stadionok.
Ezeket az épületeket fenn kell tartani, az ott dolgozók bérét ki kell fizetni, a beruházáshoz
kapcsolódó egyéb eszközöket, felszereléseket biztosítani szükséges. Nem minden település
költségvetése bírt ezekkel a tételekkel, úgy tűnik, hogy Szászberek sem.

Munkácsi György: A számokat aljegyző asszonnyal ismertettem. Polgármester úrral is
egyeztetés történt.
Balogh Zoltán : Május 25.-ei héten meghozzuk a döntést, amennyiben nem rendezi a
tartozását Szászberek.
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza:
44/2020. (III.26.) számú határozat
Szászberek Község Önkormányzatának Besenyszög Város Önkormányzata felé az
intézményfenntartó társulások költségvetésében fennálló tartozásáról
I.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete sajnálattal veszi tudomásul, hogy
Szászberek Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról
szóló megállapodás és az Óvoda finanszírozására vonatkozó Gazdasági
Megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségét ismételten nem teljesíti.

II.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Szászberek Község
Önkormányzatát, hogy a 2020. március 31.-ig fennálló 8.185.294.- Ft tartozását
rendezze 2020. május 25.-ig.

III.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 8. j) pontja alapján, és az Óvoda
finanszírozására vonatkozó Gazdasági Megállapodás 6) pontja alapján azonnali
beszedési megbízást nyújt be 2020. június 1-jén Szászberek számlavezető
pénzintézetéhez, amennyiben Szászberek tartozását a II. pont szerint nem rendezi.

IV.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete fizetési meghagyásos eljárás
útján bírósági végrehajtást kezdeményez 2020. július 1-jén amennyiben a III. pont
szerinti azonnali beszedési megbízással nem térül meg Szászberek II. pont szerinti
tartozása.

V.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az Óvodafenntartó
Társulás 2020. évi megszüntetését, amennyiben Szászberek nem rendezi a II. pontban
szereplő tartozását.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő- testület tagjai H.
2.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai Szászberek
3.) Alapi József polgármester Szászberek
4.) Ragály Erika aljegyző Szászberek
5.) Balogh Zoltán polgármester Besenyszög
6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok
7.) Magyar Államkincstár Szolnok
8.) Pénzügyi Csoport H.
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X.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
szóló megállapodás módosítására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán : A Besenyszögi Közös Hivatalra vonatkozó megállapodást a Képviselőtestület megismerte. A megállapodás tartalmazz a 2019 és 2020. évre vonatozó Szászberek
Község Önkormányzat fizetési kötelezettségét és tartozását.
Munkácsi György: A megállapodás 8.g) pontja tartalmazza Szászberek kötelezettségeit,
hogy az i) pont szerinti közös költségeket vállalja. Új m) pont került a megállapodásba, amely
a 2019. és 2020. évi költségvetésből 2020. március 31.-ig fennálló 4.409.593.- Ft tartozását
említi, és hogy ezt a tartozását legkésőbb 2020. május 25. napjáig köteles megfizetni.
A megállapodás j) pontja tartalmazza az inkasszó benyújtásának lehetőségét is.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsájtja a Besenyszögi Közös Önkormányzati
Hivatal 2019 fenntartására vonatkozó Megállapodás elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2020. (III.26.) számú határozat
A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi finanszírozására vonatozó
Megállapodás elfogadására
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Közös
Önkormányzati Hivatal finanszírozására vonatkozó 2020 évre vonatkozó
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.)
Képviselő- testület tagjai H.
2.)
Balogh Zoltán polgármester H.
3.)
Munkácsi György jegyző H.
4.)
Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
5.)
Alapi József polgármester Szászberek
6.)
Ragály Erika aljegyző H.
7.)
Pénzügyi Csoport H.
XI.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Szászbereki Tagintézménye 2019. évi finanszírozására
vonatozó Gazdasági megállapodás elfogadására
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
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Munkácsi György: A Besenyszögi Hivatal gazdaságvezetője elkészítette az intézmény
finanszírozására vonatkozó Gazdasági Megállapodást a 2020-as évre vonatkozóan. A
szászberki tagintézmény fenntartására Szászberek Községi Önkormányzat saját költségvetési
támogatásából az önkormányzati hozzájárulás éves összege 7.438.800 Ft. A Gazdasági
Megállapodás 7) pontja tartalmazza Szászberek önkormányzat fennálló tartozását 2019 és
2020 évre vonatkozóan, mely 3.775.701.- Ft. Szászberek a megállapodásban vállalja, hogy az
elfogadást követően az 5 napon, de legkésőbb 2020. május 25. napjáig megfizeti a
Besenyszögi gesztor hivatal számlájára.
Balogh Zoltán: Az intézmény fenntartására vonatkozóan Szászberek Község Önkormányzata
2019 és 2020 évre is tartozást halmozott fel. Javaslom, az óvodafenntartó társulás
megszüntetését, amennyiben a tartozását határidőben nem fizeti meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
46/2020. (III.26.) számú határozat
Az Eszterlánc Óvoda Szászbereki Tagintézménye 2020 évi finanszírozására vonatozó
Gazdasági megállapodás elfogadására
Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Besenyszögi Eszterlánc
Óvoda finanszírozására vonatkozó 2020 évi Gazdasági Megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.)
Képviselő- testület tagjai H.
2.)
Balogh Zoltán polgármester H.
3.)
Munkácsi György jegyző H.
4.)
Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
5.)
Alapi József polgármester Szászberek
6.)
Ragály Erika aljegyző H.
7.)
Válócziné Szakali Tünde Óvodavezető H.
8.)
Pénzügyi Csoport H.

XII.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a Városgazdálkodási Csoport 1 fős létszámbővítéséről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán : Besenyszög Város Önkormányzat Műszaki Csoportja állományából
korábban betegség miatt 1 fő közalkalmazotti jogviszony megszűntetésre került. Ezt az
álláshelyet később sem töltöttük fel, a jelenlegi létszámmal dolgoztattunk. Azonban 2020.
február végén Szabó István közfoglalkoztatási jogviszonya letelik és őt szeretném felvenni az
üres álláshelyre. A pénzügyi csoportvezető ezt az álláshelyet megszüntette, ezért szükséges a
Képviselő-testület döntése plusz 1 fő dolgozói létszám meghatározásáról. Szakmunkás
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végzettsége van Szabó Istvánnak, és épületasztalosként szeretném foglalkoztatni. Szükség van
a jó szakember munkájára a csoportban.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Besenyszög Város Önkormányzat Műszaki
Csoport állományában 1 fő létszámbővítés meghatározását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2020. (III.26.) számú határozat
Besenyszög Város
meghatározásáról

Önkormányzat

Városgazdálkodási

Csoport

létszámának

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város
Önkormányzat Városgazdálkodás Csoportjában történő feladatellátáshoz 1 fő
létszámbővítést határoz meg 2020. március 01. napjától.
A Képviselő-testület Besenyszög Város Önkormányzat Városgazdálkodás Csoport
(5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.) létszámát 11 főben határozza meg.
Határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Balogh Zoltán polgármester H.
3.) Munkácsi György jegyző H.
4.) Pénzügyi Csoport H.

XIII.
Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkájáról és
2020. évi Munkatervéről
Előadó: Danyi Gyuláné Intézményvezető
Balogh Zoltán : A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Danyi Gyuláné
megküldte a Képviselő-testület elé elfogadásra a 2019 évi tevékenységéről szóló
beszámolóját és a 2020 évi intézményi Munkatervet.
Balogh Zoltán polgármester átadja a szót Danyi Gyuláné Intézményvezető részére.
Danyi Gyuláné: 2017-ben módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), mely 2018. január 2től lépett hatályba.
A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját –
megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon
belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.
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A megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1)
bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként, n) elektronikus
formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját
és munkatervét.
Aki itt él a településen látja, milyen munkát végez az intézmény a kultúra és a művelődés
terén. Látja az erőfeszítéseinket. Méltóan szeretnénk képviselni a települést.
Külön határozatban kell elfogadni a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 2019 évi
szakmai beszámolóját, illetve a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 2020 évi
Munkatervét. A beszámolók mellé csatoltam a Statisztikai Hivatal felé szintén kötelező
adatszolgáltatásunkat.
A szakmai beszámolót és a munkatervet egyaránt a könyvtárak vezetőinek kell elkészíteni és
megküldeni a fenntartó önkormányzatok részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019 évi szakmai beszámolót és a 2020 évre
vonatkozó munkatervét elfogadni szíveskedjen.
Balogh Zoltán : Komoly vezetői és szakmai munka eredménye azok a beszámolók, melyek
elénk kerültek. Azt hiszem, akik nap mint nap ezen a területen tevékenykednek, igen aktív
munkát végeznek és kiemelkedő szakmai tudásról adnak tanúbizonyságot. Szeretném, ha a
közeljövőben a fiatalok is nagyobb létszámban bevonhatóak lennének, és szívesen látogassák
szervezett programokat.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Wesniczky Antal Művelődési Ház és
Könyvtár 2019 évi szakmai beszámolóját, illetve a Wesniczky Antal Művelődési Ház és
Könyvtár 2020 évi Munkatervének elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
48/2020. (III.26.) számú határozat
A Wesniczky Antal Művelődési Ház és
beszámolójáról

Könyvtár (Könyvtár) 2019. évi szakmai

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdés b) pontja alapján a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár
(Könyvtár) 2019. évi szakmai beszámolóját megismerte és azt a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai H.
2) Balogh Zoltán polgármester H.
3) Danyi Gyuláné Intézményvezető H.
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
49/2020. (III.26.) számú határozat
A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi Munkatervéről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdés b) pontja alapján a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár
(Könyvtár) 2020. évi Munkatervét megismerte és azt a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai H.
2) Balogh Zoltán polgármester H.
3) Danyi Gyuláné Intézményvezető H.

XIV.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a 2020. május 1.-től betöltetlen Nagykörűi jegyzői álláshely ideiglenes
betöltéséhez hozzájárulásról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán : Túri Tibor polgármester kereste meg jegyző urat, mivel április végével a
Nagykörűi jegyző felmond. Munkácsi György jegyző májustól ideiglenesen ellátná ezt a
feladatot és ehhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása.
Lukácsné Boros Anikó: Ha van jegyző úrnak még a nagykörűi feladatok ellátásához,
hozzájárulunk mi is.
Munkácsi György: Személyes egyeztetést követően kérem a Képviselő-testület
hozzájárulását. 2 – 3 hónap az átfutási idő a pályáztatás és az elbírálás időszaka.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Munkácsi György jegyző ideiglenes
Nagykörűi jegyzői feladat ellátását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
50/2020. (III.26.) számú határozat
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A 2020. május 1.-től betöltetlen Nagykörűi jegyzői álláshely ideiglenes betöltéséhez
hozzájárulásról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 82. §-a alapján hozzájárul,
hogy Munkácsi György címzetes főjegyző 2020. május 1-től ideiglenes hatállyal a jegyzői
feladatokat ellássa Nagykörű, Hunyadfalva és Csataszög községekben.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a jegyző foglalkoztatásáról
szóló megállapodás aláírására.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő- testület tagjai H.
2.) Balogh Zoltán polgármester H.
3.) Túri Tibor polgármester Nagykörű
4.) Vékonyné Házi Eszter polgármester Hunyadfalva
5.) Oravecz Zsuzsanna polgármester Csataszög
6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormánymegbízott

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a
Képviselő-testület munkáját, és az ülést berekeszti.

Balogh Zoltán
polgármester

Munkácsi György
címzetes főjegyző

