ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2012 szeptemberében tartandó ülésére
Tárgy: A 2011/2012. tanév értékelése
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A Képviselő-testület és a Humán és Környezetvédelmi Bizottság munkatervének
megfelelően Varga-Tóth Csaba intézményvezető benyújtotta a 2011/2012. nevelési évről
szóló értékelését, mely – az anyag terjedelmére való tekintettel – elektronikus úton került
továbbításra Önök felé.
Az anyag tartalmazza az iskolában, az óvodában, valamint a könyvtárban folytatott
munkának a bemutatását, valamint az osztályok és az egyes területek felelőseinek a
beszámolóját is.
Az írásos anyaggal kapcsolatosan felmerült kérdésekre a Humán és Környezetvédelmi
Bizottság ülésén Varga-Tóth Csaba intézményvezető úr fog válaszolni.
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy az írásos anyag megvitatása után az alábbi
határozati javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX.25.) sz. határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár 2011/2012. tanévről
szóló beszámolóját módosítás és kiegészítés nélkül
- a melléklettel megegyezően elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Erdősi László polgármester
Varga-Tóth Csaba intézményvezető.

Herceghalom, 2012. szeptember 13.
Makay István sk.
HKB elnök

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2012 szeptemberében tartandó ülésére
Tárgy: Általános Iskola és Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A Képviselő-testület május 29-i döntése értelmében szeptember 1-től a többcélú
intézményről leválasztotta a Könyvtárat, mely önállóan működő intézményként működik. A
többcélú intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatán ezt a változást át kellett vezetni.
A módosított szabályzat – az anyag terjedelmére való tekintettel – elektronikus úton került
továbbításra Önök felé.
Az írásos anyaggal kapcsolatosan felmerült kérdésekre a Humán és Környezetvédelmi
Bizottság ülésén Varga-Tóth Csaba intézményvezető úr fog válaszolni.
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy az írásos anyag megvitatása után az alábbi
határozati javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX.25.) sz. határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Általános Iskola és Óvoda módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítás és kiegészítés nélkül
- a melléklettel megegyezően elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Erdősi László polgármester
Varga-Tóth Csaba intézményvezető.

Herceghalom, 2012. szeptember 13.
Makay István sk.
HKB elnök

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának,
valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2012 szeptemberében tartandó ülésére
Tárgy: Október 6-i, és október 23-i ünnepség előkészítése
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A községi rendezvénynaptár alapján az október 6-i, illetve az október 23-i megemlékezés is községi szintű
rendezvény.
Az október 6-i megemlékezésre a napján, 11 órától kerül sor az Élet Fájánál. Az ünnepi beszédet Makay
István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke mondja, a megemlékező műsort az általános iskola
tanulói adják.
Az ünnepségnek a költségvonzata kb. 10.000,-Ft, mely magában foglalja a koszorút, valamint a fellépő
gyermekek (kb. 10 fő) kis ajándékát is.
Az október 23-i ünnepségre annak napján a KEK-ben kerül sor. A megemlékező műsort szintén az általános
iskolás tanulók adják. Ünnepi beszédet mond Csizmadia Zsuzsa alpolgármester.
A megemlékezés költségvonzata kb. 15.000,-Ft, mely magában foglalja a koszorút, a mécseseket, valamint a
fellépő gyermekek (kb. 30 fő) kis ajándékát is.
A tavaly elindult „'56-os kerekasztal” ismét megrendezésre kerül a Könyvtárban, Jóna Dávid szervezésében.
A beszélgetés moderátora Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke lesz. Az időpontját
a bizottsági ülésen el kell dönteni. A rendezvény költségigénye kb.20.000,-Ft, mely magában foglalja a
meghívottak ajándékát, valamint a vendéglátás költségét is.
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy az előterjesztést vitassák meg és javasolják a képviselő-testületnek
az október 6-i és október 23-i rendezvények költségkeretének biztosítását.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX.25.) sz. határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az október 6-i és az október 23-i megemlékezés rendezvényeire 45.000,-Ft keretösszeget hagy jóvá.
A rendezvények költsége az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

2012. október 23.
Makay István, HKB elnök
Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester
Varga-Tóth Csaba intézményvezető
Izsák Irén közművelődési koordinátor
Jóna Dávid közművelődési szakember
Pénzügyi Csoport.

Herceghalom, 2012. szeptember 13.
Makay István sk.
HKB elnök

Tájékoztató a Polgármester és a Jegyző által megállapított szociális
segélyezésről és juttatásokról
A Polgármester hatásköre szociális juttatások megállapítása terén az átmeneti szociális
segélyre, temetési segélyre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, a szociális kölcsönre,
valamint a közüzemi díjkompenzációra való jogosultság megállapítására terjed ki.
2012. szeptember 10-ig összesen 142 kérelem érkezett, melyek az alábbi módon kerültek
elbírálásra:
Segélyezési forma:

Beérk.kérelmek:

Elfogadottak:

Elutasítottak:

Átmeneti szociális
segély:

59

57

2

Temetési segély:

4

4

0

Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás:

28

28

0

Szociális kölcsön:

3

3

0

Közüzemi
díjkompenzáció:

60

60

0

Összesen:

154

152

2

Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke a helyi szociális és
gyermekvédelmi rendelet értelmében 2.000,-Ft-tól a nyugdíjminimum 250%-ig (71.250,Ft), szociális kölcsön esetében annak 300%-ig (85.500,-Ft) terjedhet.
Átmeneti szociális segély megállapítását rendkívüli élethelyzet kialakulása miatt kérte
ebben az évben eddig 40 kérelmező összesen 59 esetben kórházi kezelés, hosszabb betegség
miatti keresőképtelenség, munkahely elvesztése, felhalmozódott közüzemi tartozás miatt.
Ebben az évben nem került sor hajléktalan személy segélyezésére.
Az elutasításított kérelmek esetében egy hónapon belül a velük egy háztartásban élő
családtagok részesültek a kérelem benyújtását megelőző 2 héten belül támogatásban, és
élethelyzetük sem indokolta a támogatás megállapítását. Fellebbezést nem nyújtottak be az
elutasítottak.
Kamatmentes szociális kölcsön került megállapításra, tüzelővásárlás költségeinek
enyhítésére, közműtartozás, illetve hosszabb betegség miatt fennálló rendkívüli élethelyzet
áthidalására.
Nagyon kevesen nyújtottak be visszatérítendő támogatás iránti kérelmet, hiszen nem tudják
a részletek visszafizetését vállalni.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülők nagy részben ebben az évben is
táboroztatásra és kirándulásra (24 fő), kérték és kapták. 4 esetben került megállapításra
támogatás gyermekek ruhavásárlási költségeinek, illetve középiskolás gyermekek
beiskolázási költségeinek csökkentésére. A Képviselő-testület döntése értelmében a helyi
általános iskolában tanuló herceghalomi lakóhellyel rendelkező gyermekek ingyen kapják
ebben a tanévben is a tankönyvet, ezzel indokolható a beérkezett kérelmek viszonylag kis
száma.
Temetési segély megállapítását a hozzátartozó temettetési költségeinek csökkentésére kérte
4 kérelmező. A szénmonoxid-mérgezésben elhunyt apának és lányának temettetési
költségeit, illetve az önkormányzat volt dolgozójának temettetési költségeit teljes mértékben
visszatérítette az önkormányzat.
A közüzemi díjkompenzáció megállapítása iránt 2012. évben eddig 60 család nyújtott be
kérelmet. Az elutasító határozat nem születetett.
A közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a lakásfenntartási támogatás
megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozik.
Közgyógyellátásra való jogosultságot alanyi jogon (törvényi szabályozás alapján) 6
alkalommal került sor ebben az évben. Ezen jogcím alapján a közgyógyellátásra való
jogosultság 2 évre állapítható meg.
Rászorultsági alapon, a helyi rendelet szabályozását figyelembe véve a jogosultság 1 évre
állapítható meg, így ezen igazolványok évente kerülnek felülvizsgálatra. 2012. évben eddig
9 kérelem érkezett közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására.
Lakásfenntartási támogatás megállapítását a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény jegyzői hatáskörbe utalta tekintettel arra, hogy a települési
önkormányzatok képviselő-testületeinek azon hatáskörét, hogy helyi rendelettel
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályait állapíthatta meg, 2012. március 1től hatályon kívül helyezte.
A központi gázártámogatás megszűnt, helyette a települési jegyző kapott hatáskört arra
vonatkozóan, hogy törvény által szabályozott módon és összegben állapítson meg
lakásfenntartási támogatást, melynek 90%-a visszaigényelhető. Jelenleg 18 család részesül
ebben az ellátási formában.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt 2 évben ugrásszerűen megnőtt a rászoruló
kérelmezők száma, ezzel együtt a szociális támogatásra kifizetett összeg is, a fűtési
szezonban újabb rászoruló családok kérelmei várhatóak.
Herceghalom, 2012. szeptember 13.
Erdősi László sk.
polgármester

Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

Tájékoztató a Humán és Környezetvédelmi Bizottság által megállapított
szociális segélyezésről és juttatásokról
A Humán és Környezetvédlemi Bizottság 2012. január 1-től minden hónapban – június és
július hónapot kivéve – ülésezett.
A Bizottság hatásköre a gyermekek napközbeni étkezési térítési díj kedvezmény
megállapítására, valamint a helyi rendelet alapján megállapítható (18. életévét betöltött,
tartós beteg ápolását végző személy részére, a család havi jövedelmét figyelembe véve)
ápolási díjra való jogosultság megállapítására terjed ki.
2012. szeptember 10-ig a Humán Bizottsághoz összesen 9 kérelem érkezett, melyet a
Bizotság az alábbi módon bírált el:
Segélyezési forma:

Beérk.kérelmek:

Elfogadottak:

Elutasítottak:

Étkezési térítési díj
kedvezmény:

7

7

0

Ápolási díj:

2

2

0

Összesen:

9

9

0

A gyermekek napközbeni étkezési térítési díj kedvezményére való jogosultságot az
intézményvezető javaslatának figyelembe vételével bírálja el a Bizottság a tanítási év
kezdetén, illetve a kérelmek beérkezését követő első bizottsági ülésen a döntéshozatalt
követő jogosultsággal.
A rászorultsági alapon kért fizetési kedvezmény elbírálása során a figyelembe vett
szempontok a következők: a családban az egy főre jutó jövedelem, a család
életkörülményei.
Az előző tanév folyamán 2012. május 1-től került megállapításra 25%-os étkezési térítési díj
kedvezmény 1 óvodás korú és 2 iskolás korú gyermek részére 2012. augusztus 31-ig.
A 2012/2013. tanévre 3 óvodás korú és 1 iskolás korú gyermek részére 50%-os térítési dj
kedvezmény került megállapításra 2013. augusztus 31-ig.
A kevés kérelem oka az, hogy egyre több kisgyermekes család jutott abba a helyzetbe, hogy
az egyik szülő elveszítette munkahelyét, így jogosulttá váltak a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás igénybevételére, amely a gyermekek 100%-os étkezési térítési díj kedvezményét
biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 148. §.-a alapján.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása (törvényben meghatározott
feltételek fennállása esetén) jegyzői hatáskörbe tartozik. Jelenleg ebben a kedvezményben
20 család 37 gyermeke részesül, ebből 20 gyermek jár a helyi oktatási-nevelési
intézménybe.

Normatív alapon, törvényi rendelkezés alapján 50%-os kedvezményben részesül az a
gyermek, akinek kettő vagy több kiskorú testvére van (összesen 54 gyermek), aki tartósan
beteg (összesen 7 gyermek).
Ápolási díj iránti jogosultság megállapítása iránt 2 kérelem érkezett ebben az évben a
Humán és Környezetvédelmi Bizottsághoz. Jelenleg helyi rendelet alapján 5 fő részére
folyósít az Önkormányzat ápolási díjat.
Az évek során sikerült elérni, hogy a lakosság a kérelmek benyújtása előtt tájékozódik,
mérlegeli lehetőségeket, és amennyiben nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak,
kérelmüket vagy nem nyújtják be, vagy pedig az elutasító döntést a jogszabályban foglalt
rendelkezések ismeretében elfogadják.

Herceghalom, 2012. szeptember 13.
Makay István sk.
HKB elnök

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bizottságainak
2012. szeptemberében tartandó üléseire
Tárgy: Mikulás napi ünnepség előkészítése
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A Képviselő-testület 2011. évben a Mikulás napi rendezvényre 60.000,-Ft-ot költött, mivel nagyon
olcsón, 40.000,-Ft + ÁFA áron sikerült műsort szerződtetni, a 200 csomagot és a községet járó
Mikulás zsákját a Tesco Herceghalomi Logisztikai Központjának adományából sikerült megtölteni,
így csak a zacskókat kellett megvenni.
2012. évi rendezvénynaptár szerint az ezévi ünnepségre 2012. december 5-én, szerdán 18 órai
kezdettel kerül sor a Tornacsarnokban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 200 csomag kerülne elkészítésre a gyermekek számára, melyet egy
zenés előadás után kapnának meg. Az ajándékok ügyében ebben az évben is megkerestük a TESCO
Logisztikai Központot, így a költségkeretet a műsoron kívül csak a mikulásos díszzacskók költsége
terheli (kb.: 20,-Ft/db).
A zenés műsor bekerülési költsége – az eddig érkezett ajánlatokat figyelembe véve – 100.000,-Ft –
110.000,-Ft körül van, természetesen ha kedvezőbb árú, színvonalas műsorajánlat érkezik, az azt
kínálóval kerül aláírásra a szerződés.
Kérem a Bizottságok tagjait, hogy az előterjesztést vitassák meg, és a Mikulás napi keretösszeg
biztosítását javasolják a képviselő-testületnek azért, hogy ebben az évben is emlékezetessé tudjuk
tenni a község kis lakói számára ezt a napot:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX.25.) sz. határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mikulás napi rendezvényre 120.000,-Ft keretösszeget hagy jóvá.
A műsor költsége az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő:
2012. december 5.
Felelős:
Erdősi László polgármester
Izsák Irén közművelődési koordinátor
Pénzügyi Csoport.
Herceghalom, 2012. szeptember 13.
Izsák Irén sk.
közművelődési koordinátor

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának,
valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2012 szeptemberében tartandó ülésére
Tárgy: Idősek karácsonya ünnepség előkészítése
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A Képviselő-testület a 2011. évben az Idősek Karácsonya rendezvényre 600.000,-Ft-ot fordított.
Ebben az évben az ünnepségre 2012. december 13-án, csütörtökön 16 órai kezdettel kerül sor a Nimród
Panzió Éttermében.
Az elmúlt évekhez hasonlóan jelképes ajándékkal(?), meleg vacsorával és műsoros esttel látja vendégül a
Képviselő-testület a községben élő, 60 éven felüli lakosokat.
A meghívókkal együtt kiküldésre kerül az időskorúaknak 5.000,-Ft/fő pénzbeni juttatás, ez a szociális
keretben rendelkezésre áll, melyről a képviselő-testület a költségvetés elfogadásával döntött.
A vacsora elkészítését, felszolgálását üdítővel, ásványvízzel Pete László ügyvezető igazgató vállalja,
terembérleti díjat nem kér. A pontos árat még nem tudta megmondani, azt ígérte, a 2011-es ár körül lesz
(247.000,-Ft).
Külön kell gondoskodni apró süteményről, illetve sós pogácsáról. Erre max. 30.000,-Ft áll rendelkezésre.
A műsor elején Polgármester úr köszönti a megjelenteket, majd az iskolások rövid műsorát követően a
Labdarózsa Kórus Egyesület dalcsokra következik. A zenés műsor után szolgálják fel a vacsorát.
Az apró ajándékok kikészítésre kerülnek az asztalra, innen vihetik el magukkal a vendégek. A megterített
asztalra 120 kis meglepetés kerül. Ezek költsége kb. 500,-Ft/fő.
A zenés műsort „Egy szoknya, két nadrág” címmel Sztóka Júlia társulata szolgáltatja 250.000,-Ft + Áfa
összegért. A műsorban népszerű operett- és filmdal összeállítás hallható. A hangosítás díja kb.50.000,-Ft.
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy javasolják a Képviselő-testületnek az Idősek Karácsonya
rendezvényre 700.000,-Ft keretösszeg biztosítását.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX.25.) sz. határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Idősek Karácsonya rendezvényre 700.000,-Ft keretösszeget hagy jóvá.
A műsor költsége az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

2012. december 13.
Erdősi László polgármester
Izsák Irén közművelődési koordinátor
Pénzügyi Csoport.

Herceghalom, 2012. szeptember 13.
Izsák Irén sk.
közművelődési koordinátor

