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7. Napirend        „Az előterjesztés törvényes.” 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én tartandó soros 

ülésére 
 
Tárgy:  a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló 
 
Előadó:  Dr. Csősz Péter jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. Ügyiratforgalom, statisztika 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 
bekezdésének f.) pontja előírja, hogy a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Ez a beszámoló a 2015. évi hatósági statisztikán alapul, 
amelyben a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Fülöpi Kirendeltség 
adatai is szerepelnek. 
 
A leadott statisztika alapján: 
 
Nyírábrány vonatkozásában az iktatott ügyiratok száma 2015-ben 4239 db volt, 
alszámon 7099 db, Fülöpön 2164 db, alszámon 3143 db. 
 
Az ügyiratfajtákat tekintve, a leggyakoribbak a szociális igazgatás csoportba tartoztak, itt 
az iktatott ügyiratok száma 1627 db, alszámon 851 db, Fülöpön 1261 db, alszámon 1301 
db. 
 
Anyakönyvi, állampolgársági ügyek száma 327 db, alszámon 122 db. Településünkön ez 
elsősorban az egyszerűsített honosításokat fedi le. Fülöpön ezen ügyfajta 46 db, 
alszámon 7 db volt. 
 
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén 437 db iktatott ügy volt, alszámon 944 
db. Ez elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények, illetve HH, HHH-s 
határozatok meghozatalára vonatkozott. Fülöpön 177 db, illetve 76 db alszámos ügyirat 
volt. 
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Az önkormányzat (Képviselő-testület) munkájával együtt az általános igazgatási ügyek 
száma 535 db volt, Fülöpön ez 268, alszámon 192 db. 
 
Ritkábban előforduló ügy a polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatási ügyfajta, itt 3 
db, alszámon 7 db ügyirat keletkezett, Fülöpön 4 db, alszámon 14 db, ezek elsősorban az 
időszakonként meghozandó kijelölő, megszüntető határozatokra korlátozódtak. Ezzel 
kapcsolatban a megalakítási, a mozgósítási, a közerő kiállítási, a vízkárelhárítási, a 
veszélyelhárítási tervek és a veszélyelhárítási adattár pontosítása naprakész munkát 
igényel. 
 
A Közös Hivatal végzi a két önkormányzat döntéshozó szerveinek (képviselő- testületek, 
bizottságok, polgármester) ügyeinek előkészítését. E tevékenység körében előkészítő és 
végrehajtó munkát végzett az alábbiak szerint: 
 
NYÍRÁBRÁNY Nagyközség Önkormányzatánál 

31 képviselő-testületi ülés 
8 pénzügyi bizottsági ülés 
8 roma nemzetiségi önkormányzati ülés 
21 önkormányzati rendelet 
126 képviselő-testületi határozat 
10 pénzügyi bizottsági határozat 
13 roma nemzetiségi önkormányzati határozat 

 
FÜLÖP Község Önkormányzatánál: 

37 képviselő-testületi ülés 
18 önkormányzati rendelet 
123 képviselő-testületi határozat 

 

II. Szociális igazgatás - NYÍRÁBRÁNY Nagyközség 2015. 
 
A szociális ügyintézésünk jogszabályi alapja a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.). Ezen alapjogszabály célja, 
hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében, meghatározza az 
állam álalt biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a jogosultsági 
feltételeket. A törvény hatálya kiterjed a Magyarországon élő magyar állampolgárokra, 
bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóságok által 
menekültként elismert személyekre. 
 
További jogszabályi alap Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól. 
 
1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 
Aktív korúak ellátása 
 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott támogatás. 
 



A települési önkormányzat jegyzője 2015. február 28-ig aktív korúak ellátására való 
jogosultságot állapított meg. 2015. március 1-től hatáskörrel és illetékességgel a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatala rendelkezik. 
 
A foglalkozatást helyettesítő támogatás havi összege azonos a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 80 %-ával, amely így jelenleg 22.800 Ft. 
 
Településünkön 2015. február 28-án aktív korúak ellátásában 334 fő részesült. 

            
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült 6 fő. 
 
A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltött személyek rendszeres szociális 
segélyében részesült 10 fő. 
 
Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyben 2 fő részesült.  
 
Lakásfenntartási támogatás 
 
Az Szt. 38. § (2) bekezdése értelmében normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult 
volt az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Vagyonnak minősül a kérelmező, illetve 
családtagja tulajdonában lévő vagyontárgy /gépjármű stb./, melynek értéke 
meghaladhatja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 
harmincszorosát, illetve együttesen számolva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének nyolcvanszorosát, kivéve a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott 
gépjárművet. 
 
Lakásfenntartási támogatásban 2015.02.28-án 476 fő részesült. Ezek a személyek a 2014. 
évi megállapítástól számított egy évig részesültek ellátásban. A legtovább folyósított 
ellátások 2015. november 30-án szűntek meg. 
 
Lakhatási támogatás 
 
A polgármester szociális rászorultságtól függő lakhatási támogatást állapít meg a 
hulladék-közszolgáltatási díj megfizetéséhez a szociálisan rászorult személyek részére. 
 
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a lakhatási támogatás ellátást kérelmező 
személy részére, a jogszabályban meghatározottakon felül jogosultsági feltételként írja 
elő azt, hogy 

 a kérelmező köteles a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartására, 
 az önkormányzat ingyenes lomtalanításának igénybevételére, 
 az ingatlan előtti járdának (járda hiányában 1 m széles területsávnak), a 

járda melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartására, 
 szemét és gyommentesítésre, 
 e lakásnak rendeltetésszerű használatára, folyamatos tisztántartására, 

takarítására, 
 az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert rágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítésére. 



Lakhatási támogatásban 2015. december 31-én 128 fő részesült. 
 
Rendkívüli települési támogatás 
 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére a 
polgármester – átruházott hatáskörben – rendkívüli települési támogatást nyújt. 
 
Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető havi jövedelem nem haladhatja meg a 
nyugdíjminimum 130%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150%-át. 
 
A rendkívüli települési támogatás legkisebb adható összege minimum 1.000,- Ft, 
maximum 10.000,- Ft. 
   
2015. évben 266 fő 312 esetben részesült rendkívüli település támogatásban átlagosan 
7.000 Ft/fő összegben.  
 
Temetési segély 
 
A polgármester – átruházott hatáskörben – temetési költségek megfizetéséhez pénzbeli 
rendkívüli települési támogatásként, temetési támogatást állapíthat meg annak, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy nem volt köteles, 
vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 
illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
 

A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi 
családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, 
egyedül élő esetén annak 200 %-a. 
 

A polgármester temetési segélyben részesíti azt a szülőt, gondviselőt, aki tizennegyedik 
életévét be nem töltött elhunyt gyermek eltemettetéséről gondoskodott és a családban 
az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át. 
 

A temetési segély összeg nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetés 
költségének 10 %-a, de létfenntartását veszélyeztető helyzetben elérheti annak 100%-át 
is. 
 

A temetési segély iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának 
napjától számított 30 napon belül kell benyújtani. 
 
2015. évben temetési támogatásban részesült 8 fő átlagosan 42.000-Ft/fő összegben. 
 
2. Természetben nyújtott szociális ellátások 
  
Köztemetés 
 
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere – átruházott 
hatáskörben – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, 
ha 

a)  nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 



b) az eltemettetés költsége az eltemettetésre köteles személy létfenntartását 
veszélyeztetné. 
 

2015. évben köztemetésben részesült 3 fő 447.000,- Ft összegben.  
 
Közgyógyellátás 
 
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 
hozzájárulás volt 2015. február 28-ig. 
  
2015. január 1. és 2015. február 28. között 3 fő részére részére került sor méltányossági 
jogon közgyógyellátási igazolványra való jogosultság megállapítására. 
 

III. Szociális igazgatás - FÜLÖP Község 2015. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében 
2015.03.01-től az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása a járási 
hivatalok illetékességébe került át. 2015.03.01. napjáig az aktív korúak ellátása 
keretében kétféle ellátás volt megállapítható: rendszeres szociális segély, illetve 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 2014. december 31-én Fülöp községben 34 fő 
részesült rendszeres szociális segélyben, akik esetében a jogosultság felülvizsgálata a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően 2015.02.28. napjáig megtörtént. A 34 fő közül 4 
fő részesült egészségkárosodás jogcímen rendszeres szociális segélyben, az ő 
vonatkozásukban 2015.03.01. napjától egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás került megállapításra. 14 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül 
betölti jogcímen kapott ellátást, 16 fő pedig helyi rendelet alapján. A felülvizsgálat során 
1 fő tekintetében megszüntetésre került az ellátás, 29 fő tekintetében foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást állapítottunk meg. 
 
2015.02.28. napján 129 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. 
 
A 2015. március elején lebonyolított átadás-átvételi eljárás során az iratátadás az aktív 
korúak ellátására való jogosultak esetében rendben lezajlott, valamennyi irat átadásra 
került. 

 
Települési lakhatási támogatás 
 
Fülöp Község Önkormányzata a lakásfenntartási támogatás ellátást kérelmező személy 
részére, a jogszabályban meghatározottakon felül jogosultsági feltételként írja elő azt, 
hogy 

 a kérelmező köteles a lakáshoz udvar, kert rendben tartására, 
 az ingatlan előtti járdának (járda hiányában 1 m széles területsávnak), a járda 

melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartására, 
 szemét és gyommentesítésre, 
 e lakásnak rendeltetésszerű használatára, folyamatos tisztántartására, 

takarítására, 
 az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert rágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítésére, 



 az állattartásra vonatkozó jogszabályok betartására, 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 

(továbbiakban Szt.) 38 §. (1) bekezdés c.) pontja értelmében a lakásfenntartási 
támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a 
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, 
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti. 

 
2015. január 1. és február 28. között lakásfenntartási támogatásban részesült: 271 fő. 
1.243 E Ft. 

 
2015. március 1. és december 31. között települési lakkhatási támogatásban részesült 314 
fő.  

 szemétszállítási díjhoz való hozzájárulás címén 588.- E Ft 
 fűtéshez való hozzájárulás címén 4.488 E Ft. 

 
Rendkívüli települési támogatás 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal 
küzdő személyek részére kérelemre, vagy hivatalból a rendeletében meghatározott 
önkormányzati segélyt nyújthat. 
 
Elsősorban azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt, anyagi 
segítségre szorulnak. 
 
Önkormányzati segélyt a polgármester egyszeri segély formájában nyújtja. 
 
Az önkormányzati segély legkisebb adható összege minimum 1.000 Ft, legmagasabb 
összeg a nyugdíjminimum kétszerese, vagyis 57.000,- Ft. 
  
2015. január 1. és február 28. között   

- önkormányzati eseti segélyben részesült 73 fő, 407 E Ft. 
 
2015. március 1. és december 31. között  

- rendkívüli települési támogatásban részesült 278 fő, 3.800 E Ft.  
 
Temetési segély 
 
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint 
önkormányzati segélyként, temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy nem volt köteles, vagy tartásra 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi 
családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, 
egyedül élő esetén annak 200 %-a. 



A polgármester temetési segélyben részesíti azt a szülőt, gondviselőt, aki tizennegyedik 
életévét be nem töltött elhunyt gyermek eltemettetéséről gondoskodott és a családban 
az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át. 
 
A temetési segély összeg nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetés 
költségének 10 %-a, (15.000.- Ft)  de létfenntartását veszélyeztető helyzetben elérheti 
annak 100%-át is. 
 
A temetési segély iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának 
napjától számított 60 napon belül kell benyújtani. 
 
A helyben szokásos legolcsóbb temetés mindenkori összege megegyezik a köztemetés 
költségével. 
 
A temetési segély iránti kérelmet a polgármester átruházott hatáskörben bírálja el. 
 
2015. évben települési temetési támogatásban részesült 21 fő, 315 E Ft.  
 
2. Természetben nyújtott szociális ellátások 
  
Köztemetés  
 
2015-ben Fülöp községben köztemetés nem volt. 

 
IV. Tanyagondnoki Szolgálat 2015. 

 
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatot működtet, melynek 
célja a külterületeken, tanyás térségekben élők életfeltételeinek javítása, a szolgáltatások 
eléréséhez való segítés: 

 bevásárlás, ügyintézés, orvosi ellátás, gyógyszer kiváltása. 
 védőnő segítése a távoli helyekre történő közlekedésben az ott lakó 

kisgyerekes anyákhoz, csecsemőkhöz. 
 

A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
 
Személyi feltételek: A falu- és tanyagondnok, Pogány Gyula rendelkezik az előírt 
tanfolyammal, érvényes vizsgával, megszerezte az előírt kreditpontokat. 
 
Tárgyi feltételek: személyszállításra használható az autóbusz, eszközök és egyéb tárgyak 
szállítására a Ford teherautó. 
 
Hetente egyszer Szentannapusztáról az önkormányzat autóbuszával bejöhetnek az ott 
lakók, így a délelőtt folyamán el tudják végezni a bevásárlást, gyógyszertárba, orvosi 
rendelőbe, fogászatra vagy a temetőbe szeretteik sírjához eljutnak azok a lakosok is, 
akiknek nincs birtokában személyautó, vagy nem tudnak vezetni. A tanyákon élő 
embereket beszállítják autóbusszal a községi rendezvényekre, ünnepségekre. Az 
önkormányzat fontosnak tartja a tanyán élő idős emberek bevonását a község szellemi 
életébe, ezért havonta egyszer az érdeklődők autóbusszal bejutnak az Idősek Klubja 
foglalkozásaira, részt vehetnek kirándulásokon és egyéb szabadidős rendezvényeken. 



A Ford teherautó használható tűzifa és a vásárolt áruk hazaszállítására, illetve egyéb, az 
életfeltételekhez nélkülözhetetlen tárgyak szállítására. 
 
Idős rászoruló embereknek szükség esetén a mindennapi tevékenységbe besegítünk, így 
fűkaszálás, télen a tüzelő bepakolása, begyújtós hasogatása. 
 
Ezzel a szolgáltatással a tanyás és külterületi lakosok életminőségét szeretnénk javítani. 

 
Fülöp községben 1 fő főállású tanyagondnok van foglalkoztatva. 
 
Az ellátottak száma átlagosan 12 fő.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Nyírábrány, 2016. április 21.  
 

      Dr. Csősz Péter s. k.  
                 jegyző   

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…../2016. (V.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:    - 

Határidő: - 

 


