
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 13  órakor
megtartott  rendkívüli  ülésén.

Ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Gátér, Petőfi S. u. 16.

Jelen voltak:    Jánosiné Gyermán Erzsébet  polgármester,
Toldi Zsolt jegyző, 
 Kucsora Tamás Gábor, Kovács József, 
 Tábi Dávid János képviselők

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselőből az ülésen 3 fő
megjelent, így a polgármesterrel együtt jelen van 4 fő. Alpolgármester úr és aljegyző asszony
igazoltan vannak távol.
Javasolja, hogy a kiadott meghívóban szereplő napirendet  tárgyalják meg.

N A P I R E N D

1. Előterjesztés  a  szociális  ellátásokról  és  szociális  alapszolgáltatásokról  szóló  rendelet
módosítása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2. Előterjesztés  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtését  végző
közszolgáltató kiválasztása tárgyában.
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában.
Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző

4. Előterjesztés a Gátéri Liget Óvoda óvodai beiratkozásának tárgyában
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

5. Egyéb kérdések
6. Zárt ülés

- önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdés 

A  képviselő-testület,  a  kiadott  meghívóban  szereplő,   megtárgyalásra  javasolt  napirendet
egyhangúlag elfogadta.

1. napirend

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, március 1-jével lép hatályba a szociális
törvény módosítása, mely jelentős változásokat hoz. Ezen időponttal az önkormányzatnak is
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módosítani szükséges a szociális ellátásokról szóló rendeletét. A törvényt is figyelembe véve
elkészült a rendelet tervezet, mely kiküldésre került.

Toldi Zsolt jegyző elmondta,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jei hatállyal jelentősen módosul.
A  kötelezően  nyújtandó  ellátásokat  2015.  március  1-től a  járási  hivatalok  állapítják  meg,
ennek  következtésben jegyzői  hatáskörből járási  hivatal hatáskörébe kerül az aktív  korúak
ellátásnak megállapítása.
Ettől az időponttól kezdődően a lakásfenntartási támogatás szabályai is kikerülnek az Szt-ből.
Az  önkormányzatok  által  biztosított  ellátás  neve  március  1-től  kezdődően  települési
támogatás.
Települési  támogatás keretében nyújtható  támogatás különösen  a  lakhatáshoz  kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.
Az  Szt.  által  szabályozott egyetlen kötelezettség,  hogy a képviselő-testület  a  létfenntartást
veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  az  időszakosan  vagy  tartósan
létfenntartási  gonddal  küzdő  személyek  részére  rendkívüli  települési  támogatást  köteles
nyújtani.
A beterjesztésre került rendelet-tervezetben a jelenleg hatályos szabályokat szerepeltetjük. Ez
az  oka  annak,  hogy  ápoláshoz  nyújtandó  támogatást  nem  tartalmaz  az  önkormányzat
rendelete.
A korábbi (Szt-ben szereplő) lakásfenntartási támogatás egyszerűsített szabályozási formában
szerepel a rendeletben, mint lakhatáshoz kapcsolódó támogatás.
Azonban a lakásfenntartási  támogatáshoz az Önkormányzatok 90 %-ban  állami  támogatás
visszaigénylésére  voltak  jogosultak.  Ez  az  állami  támogatás  (a  folyamatosan  megszűnő
ellátások kivételével) megszűnik.
Az  önkormányzatok  által  biztosított  ellátásokat  az  Önkormányzatok  állami  támogatás
igénylése nélkül kell, hogy biztosítsák.
A helyi  szociális  feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított azon
önkormányzatok számára (így Gátér önkormányzata számára  is),  amelyek  esetében az egy
főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot.
A  tervezetben  a  házi  segítségnyújtás  és  étkeztetésre  vonatkozó  rendelkezések  változatlan
formában szerepelnek.
Az  Szt.  134/E.  §-a  alapján  a települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  települési
támogatás  megállapításának,  kifizetésének,  folyósításának,  valamint  felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotja.
Kérte, hogy a kiadott rendelet tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.

Tábi Dávid János képviselő a 3. §-ban szereplő hatáskörökkel  kapcsolatban elmondta,  van jó
és rossz oldala  is  annak, ha a felsorolt  ügyekben a polgármester dönt.  Nem tartja  teljesen
jónak  ha ezekben az ügyekben egy személy hoz döntéseket. A dolog másik oldala viszont az,
hogy ha a testületnél lenne a hatáskör, akkor vagy a döntés húzódna el, vagy jóval sűrűbben
kellene ülésezni.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta,  eddig is az ő hatáskörébe tartoztak ezek
az ügyek. A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési
támogatás  úgy működik,  hogy  megkeresi  az  ügyfél,  hogy  például  nincs  pénz  kiváltani  a
gyermeknek felírt  gyógyszert. Ilyen esetben azonnal kell a segítség, nincs idő arra, hogy a
képviselő-testületi ülést megvárja. Aki gyermeket nevel és idejön ilyen címen segítségért az
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kap  gyermekenként  5000  Ft-ot,  ez  nem  akkora  összeg,  amiről  véleménye  szerint  nem
dönthetne. A családokat mindenki jól ismeri. Nem azért van a döntés a kezében mert annyira
egy személyben akar dönteni.  A temetés, köztemetés és étkeztetés ügyekben szabályozza a
rendelet  a  feltételeket,  ha  az  abban  meghatározott feltételeknek  megfelel,  akkor  meg  kell
állapítani a jogosultságot.  Aki a temetési segélyre benyújtotta a kérelmét az kapott is 15000
Ft  támogatást mert  magas volt  a jövedelemhatár.  Egy hozzátartozó eltemettetése esetén az
nagyon kis összeg, azt mindenki tudja. A köztemetés  ügyben is aránylag gyorsan néhány nap
alatt kell intézkedni,  és a legolcsóbb temetkezést szokták igénybe  venni.   Nem sokszor de
évente egy-két alkalommal szükség lehet rá. 

Tábi Dávid János képviselő kérdése, jogorvoslati lehetőség van-e. Ha például hasonló családi
és  anyagi  háttérrel  rendelkező  család  nem  egyformán  kap  támogatást,  van-e  lehetőség
fellebbezésre? A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás esetében is él-e a jogorvoslat lehetősége?

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  a  képviselő-testület  a  rendeletében  leszabályozza  a
jövedelemhatárt és az adható összeget, de aki nem elégedett a döntéssel annak jogorvoslati
lehetősége meg van,  amivel  a  képviselő-testülethez lehet  élni.  A fellebbezést  a képviselő-
testület bírálja el átruházott hatáskör esetén, ez a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás esetén is
így van, amelyet jegyzői hatáskörbe utal a képviselő-testület.

Kovács József képviselő kérdése, idősek ápolásával kapcsolatban van-e változás?

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  az  ápolási  díj  megállapításával
kapcsolatos  hatáskör  már  két  éve  átkerült  a  járáshoz,  a  méltányossági  ápolási  díj
önkormányzati  döntés  lehetett  volna  eddig   azonban  ezt  az  ellátást  már  korábban
megszüntették.

Mivel a kiadott előterjesztéssel és rendelet  tervezettel kapcsolatban további észrevétel nem
hangzott el, a polgármester kérte aki elfogadja azt, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselő-testület megalkotta 

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. napirend

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester  elmondta, a törvényi változások szükségessé tették
a szennyvíz összegyűjtését végző szolgáltató kiválasztását. Korábban már tárgyalt  a testület
erről  és  a  három  árajánlat  beérkezett,  amelyek  értékelése  megtörtént.  Kérte,  a  kiadott
előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételeiket.

Toldi Zsolt jegyző elmondta, a  Képviselő-testület a 2014. december 16-án megtartott ülésén
tárgyalta  „a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtését  végző
közszolgáltató  kiválasztása  céljából  készített  ajánlati  felhívás  elfogadása”  tárgyú
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előterjesztést, amelynek eredményeként  meghozott 134/2014.( XII. 16.) Önk. határozatában
többek között döntött az ajánlattételi felhívás tartalmának elfogadásáról illetve arról, hogy - a
nem közbeszerzési eljárás köteles eljárásban - ajánlattevőként megkeresi Arany János 6762
Sándorfalva,  Kassai  u.  12.,  Pataki  Sándor  6762  Sándorfalva,  Szent  Imre  u.  24/A.  és   a
PUSZTA-SZEM  Kft.  6769  Pusztaszer,  Tanya  263.  vállalkozásokat.  A  pályázati  felhívás
kiküldésre  került  és  a  három ajánlat  beérkezett.   Egy  ajánlattevő  aki  minden  feltételnek
megfelelt, a másik kettőnél voltak hiányosságok.  Két vállalkozónál az ajánlati ár magasabb
mint a jelenlegi rendeletben szereplő.
Mindezek  alapján  megállapítható,  hogy a 2015.  március  1-től 2020. február  28-ig,  5  évre
kötendő közszolgáltatási szerződést a PUSZTA-SZEM Kft.-vel indokolt megkötni.

Kérte, mondják el véleményüket.

Mivel a képviselő-testület észrevételt nem tett, a polgármester kérte aki  az előterjesztésben
foglalt határozat tervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

33/2015. (II.25.) Önk.
A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtését  végző  közszolgáltató
kiválasztása  

H a t á r o z a t 

1. Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester  -  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtését  végző
közszolgáltató kiválasztása tárgyú - előterjesztését és az ajánlatkérési eljárás lefolytatása után
úgy határoz,  hogy  a  Gátér  község  közigazgatási  területén  a  nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz  begyűjtésére a PUSZTA-SZEM Kft.-vel (6769 Pusztaszer, Tanya 263.,
képviselője:  Trombitás  Imre)  köt  közszolgáltatási  szerződést  2015.  március  1-től  2020.
február 29-ig, 5 éves időtartamra.
2.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  ajánlattételi  felhívás  mellékletét
képező közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő:  2015. február 28.
Felelős:    Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
                Toldi Zsolt jegyző    
     dr. Torma Andrea aljegyző

   
3. napirend

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  a  települési  folyékony  hulladék  kezelési  közszolgáltatási
szerződését Gátér Község Önkormányzata 2004. május 3-án kötötte az Észak-Bács-Kiskun
Megyei Vízművek Rt-vel, amely érvényességi ideje lejárt.
A megváltozott jogszabályi környezet és a fentiekben leírtak miatt is szükségessé vált a helyi
önkormányzat rendeletének felülvizsgálata.
A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésével,  elszállításával,
ártalommentes  elhelyezésével  kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatás  ellátására  a  Képviselő-
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testület  2014.  december  16-án  megtartott  ülésén  hozott  határozat  értelmében,  három
ajánlattevő részére megküldtük az ajánlati felhívásokat.
A három ajánlattétel határidőben meg is érkezett, és a képviselő-testület 2015. február 25-i
ülésén döntés is született a Közszolgáltató kiválasztásáról.
A  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)
bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek
tervezetét  a  szomszédos  és  az  érintett  önkormányzatoknak  tájékoztatásul,  az  illetékes
környezetvédelmi  igazgatási  szervnek  pedig  véleményezésre  meg  kell  küldeni.  A
környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a
települési önkormányzatot.
Ezen rendelet-tervezet is véleményezésre került az Alsó-Tisza- Vidéki Vízügyi Hatóság által,
aki  azt  tudomásul  vette  és  felhívta  Hivatalunk  figyelmét  arra,  hogy  közszolgáltatást  az
végezhet, aki a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi
hatóságnak  bejelentette,  és  a  vízügyi  hatóság  a  tevékenységet  nyilvántartásba  vette.  A
véglegesített  önkormányzati  rendeletben  megnevezett  közszolgáltatónak  ezen
kötelezettségének eleget kell tennie. a
A rendelet-tervezetben  megjelölt  Kiskunfélegyházi  szennyvíztisztító  telep  üzemeltetőjének
(BÁCSVÍZ Zrt.) befogadó nyilatkozatának birtokában lehet csak a kijelölést véglegesíteni, és
a szennyvíztisztító telepet a rendeletben szerepeltetni. Ezen előírások teljesültek.
Kérte, az elkészített rendelet tervezetet fogadják el.

Mivel a kiadott előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte
aki a kiadott rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és megalkotta

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.26.)  önkormányzati rendeletét

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  ismertette  a  Gátéri  Liget  Óvoda  óvodai
beiratkozásának megszervezésére vonatkozó előterjesztést. Törvényi előírás, hogy az óvodai
beiratkozás  időpontját  a  fenntartó  jóváhagyja,  a  beiratkozás  első  határnapját  megelőzően
legalább  30  nappal  közlemény,  vagy  hirdetmény  formájában  közzé  kell  tenni  a  kijelölt
napokat. A beiratkozásra  2015. május 6. szerda és 7.-e csütörtök, 7-18 óráig az óvodában lesz
lehetőség.  
Kérte, az előterjesztésben szereplő időpont elfogadásáról szavazzanak.

Tábi Dávid János képviselő kérdése, eddig is ez az időpont volt meghatározva?

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  igen  minden  évben május  első  hete a
beiratkozás ideje, ez egy formaság melyről határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek.
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Kérte,  kézfeltartással  szavazzanak.  Megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  4  igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta a következő határozatot.

34/2015. (II.25.) Önk.
Óvodai beiratkozás időpontja

H a t á r o z a t

Gátér Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  Jánosiné  Gyermán  Erzsébet
polgármester  -  az  óvodai  beiratkozás  tárgyú  -  előterjesztését  és  a  Gátéri  Liget  Óvodába
történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:
- a beiratkozás időpontja 2015. május 6. (szerda) és 7.-e (csütörtök)  7 – 18 óra.
Határidő: 2015. február 26.
Felelős: Képviselő-testület

5. napirend

1. Faluház nyitva tartása

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta  az  elmúlt  képviselő-testületi  ülésen
döntöttek és megváltoztatták a Faluház nyitva tartását, mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy
célszerűbb ha szombaton nincs nyitva.
A  Megyei  Könyvtár  küldött  egy  tájékoztatót,  mely  szerint  a  feladatfinanszírozás
közművelődésre eső részét csak akkor veheti igénybe az önkormányzat, ha egy héten legalább
egyszer  hétvégi napon is  nyitva  tart a könyvtár.  Ezek miatt  vissza  kell  térni a régi nyitva
tartásra, mely szerint  pénteken 21 óráig és szombaton délig  a Faluház és a könyvtár nyitva
tart.
Kérte a képviselő-testületet a 14/2015. (II.12.) Önk. számú határozatát vonja vissza.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatát.

35/2015.(II.25.) Önk.
A képviselő-testület 14/2015.(II.12.) Önk. számú határozatának visszavonása

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház nyitva tartása
tárgyú 14/2015. (II.12.) Önk. számú határozatát visszavonja.
Határidő:  azonnal
Felelős: Képviselő-testület

2. Urna sírhely bővítés

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, az urna sírhely bővítése kapcsán jelenleg
egy árajánlata van, de mindenképpen kell még kettő ajánlat a döntéshez.
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Tábi Dávid János képviselő elmondta sajnos nem túl jó a helyzet a urnahellyel kapcsolatosan.
A meglévő  urnahely  bővítésének  lehetőségét  megvizsgálták  és kiderült  amikor  pár  évvel
ezelőtt az elkészült  nagyon sok töltést kellett a területre vinni  és cölöp alapra helyezték az
urnatartót. E miatt nem biztos, hogy még egy sor urnahely rárakható hiszen nem biztos, hogy
a súlyt  elbírná. Nagyon nagy kár keletkezne, ha eldőlne és összetörne. Inkább új építésében
kellene gondolkodni.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  nem látja  jó  megoldásnak,  hogy van két  kisebb
urnahely és ezek mellé még egy harmadikat is építsenek.  Másféle megoldás kellene, esetleg
egy urnafal.  További árajánlatokat fog kérni e tekintetben.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

3. Erdő telepítés költsége

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  tájékozódott  az  erdő  telepítésének
költségei iránt.  Kell  egy kiviteli  tervet  és talajvizsgálatot készíttetni,  plusz az eljárási díjat
meg kell fizetni. A facsemete ára hektáronként 60 eFt. A két hektár költsége kb. 200 eFt. Mire
az engedélyezési eljárás le fog bonyolódni, addigra már kifutunk a tavaszból, így az ültetésre
csak ősszel kerülhet sor.
Ebben az évben tehát meg kell művelni a területet, ez nem olyan nagy költség. Az erdősítés
után éveken keresztül rendben lenne a föld.
Az, hogy milyen fát lehet ültetni, az a talajvizsgálattól függ. Ezt az eljárást el fogja indítani és
őszre kezdődhetne az erdősítés.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

4. Ingatlan értékbecslés

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a
Szabadság u. 3. számú önkormányzati ingatlan értékbecslésére talált értékbecslőt aki el fogja
készíteni 20.000 Ft-os bruttó áron.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a
képviselő-testület  nyílt  ülését  14  órakor  bezárta,  és  a  továbbiakban  javasolta,  zárt  ülést
rendeljenek el, mivel személyt érintő kérdésben kell dönteni.

K. m. f.

Jánosiné Gyermán Erzsébet            Toldi Zsolt
          polgármester                                                                          jegyző
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