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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

10. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 02-án 

megtartott  ülésről. 

 

 

Jelen vannak:  Radvánszky Judit  polgármester 

  Hódosi Tamás  alpolgármester 

  Oláh Ernő   alpolgármester  

                          Szilágyi Szilárd  képviselő  

  Kereszti Márta   jegyző 

                          Molnár Lászlóné            jegyzőkönyv-vezető 

      

Radvánszky Judit üdvözli  a megjelenteket, megállapítja, hogy az  ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

 

A testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

 

1./ Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2016-2019. stratégiai belső ellenőrzési terve és 

a 2016. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

2./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

3./ Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladat ellátási Társulás – 

társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

4./ Szécsény Járási Polgári Védelmi Társulás – társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

5./ Szociális célú tűzifavásárláshoz megítélt támogatás felhasználása 

Előterjesztő: Radvánszky Judit polgármester 

 

6./ Egyebek 
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Szilágyi Szilárd képviselő 

Kéri a testületet, hogy az ülések 8.30 kor kezdődjenek. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

55/2015. (XI.02) határozata 

 

A képviselő-testület  az 1/2015.(II.09.) határozatával elfogadott 

2015. évi munkatervében a testületi ülések időpontját 8.30 órára 

módosítja. 

A testület kéri a polgármestert az időpont betartására. 

 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester  

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

 

 

1./Napirend: Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2016-2019. stratégiai belső 

ellenőrzési terve és a 2016. évi belső ellenőrzési terve  

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (I. számú melléklete) 

 

Kereszti Márta jegyző: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-a 

rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszeréről. A 120. § a pénzügyi bizottság 

feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4) bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer 

működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles – a jogszabályok alapján 

meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat 

rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 

felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a 

belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A 

helyi önkormányzatnak a belső ellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt 

költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A szabályozás szerint a helyi önkormányzatra 

vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja 

jóvá.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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                                          Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2015. (XI.02) határozata 

 

1. Nógrádszakál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

II. sz. mellékletben foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 

2016-2019. évi stratégiai belső ellenőrzési tervét és a határozat I/1. 

melléklete szerint jóváhagyja. 

2. Nógrádszakál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

II. sz mellékletben foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 

2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét és a I./2 melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Radvánszky Judit  polgármester  

 

 

2./Napirend: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

felülvizsgálata 

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (II. számú melléklete) 

 

 

Kereszti Márta jegyző: 

 

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 

szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. 

Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad. 

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekjóléti 

szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. 

Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a 

központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. 

a szolgálatok irányába. 

Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől 

kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új 

szabályok szerint feladat ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új 

intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2015.(XI.02.) határozat 

 

 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 

önkormányzat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 

biztosítására kötött ellátási szerződést felülvizsgálva úgy döntött, 

hogy 2016. január 1-től a két feladatot továbbra is a Szécsény és 

térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás keretében 

látja el. 

 

Határidő: értelemszerűen  

                                          Felelős: Radvánszky Judit polgármester  

 

 

 

 

 

3./Napirend: Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladat ellátási 

Társulás –  társulási megállapodás módosítása 

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (III. számú melléklete) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

  

                                    Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2015.(XI.02.) határozat 

 

 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladat ellátási 

Társulása Társulási Megállapodás 1.sz. módosítását 2015. december 1-

ei hatállyal, a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az 

egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő:2015. november 6. 

            Felelős: Radvánszky Judit polgármester 
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4./Napirend: Szécsény Járási Polgári Védelmi Társulás – társulási megállapodásának 

módosítása 

Írásos anyag a meghívó mellékletét képezte (IV. számú melléklete) 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

A Szécsényi Járás Polgári Védelmi Társulás megállapodását módosítani szükséges, tekintettel 

arra, hogy Nógrádsipeken és Szalmatercsen változott az önkormányzat képviselője. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

  

 

                                    Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2015.(XI.02.) határozat 

 

 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Szécsényi Járási Polgári Védelmi Társulás társulási Megállapodás 

módosítását a IV. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Radvánszky Judit  polgármester 

 

 

 

5./ Napirend: Szociális célú tűzifavásárláshoz megítélt támogatás felhasználása 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy  a szociális tűzifapályázat keretében 1.066.800.- forint 

támogatás került megítélésre.  A pályázati kiírás alapján a szociális rászorultság feltételeit 

rendeletbe kell szabályozni. Javasolja, hogy a  rendeletbe a  tüzifa támogatására jogosultak 

köre az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra. 

- lakásfenntartási támogatásban részesülők 

- 70 éven felüli egyedülálló személy aki az ingatlanán egyszemélyes háztartásban él és az 

ingatlanon csak ez az egy háztartás van 

- településen állandó lakcímmel rendelkezik 

- életvitelszerűen a községben tartózkodik 

 

Kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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                                   Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2015.(XI.02.) határozat 

 

 

Képviselő- testülete a szociális célú tüzelőanyag    vásárláshoz         

kapcsolódó támogatás felhasználásához a jogosultak körét alábbiak 

szerint határozza meg: 

- lakásfenntartási támogatásban részesülők 

- 70 éven felüli egyedülálló személy aki az ingatlanán egyszemélyes    

   háztartásban él és az ingatlanon csak ez az egy háztartás van 

- településen állandó lakcímmel rendelkezik 

- életvitelszerűen a községben tartózkodik 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fentiek 

figyelembevételével a rendelet tervezetet készítse el a következő 

testületi ülésre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kereszti Márta jegyző 

 

 

6.Napirend: Egyebek 

 

6.1. Helyettes vezető óvónő jutalmazása 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

Az óvoda költségvetése – mivel a dologi kiadások közül a közüzemi díjak a ténylegesnél 

magasabban kerültek megtervezésre – lehetőséget ad cafetéria juttatás biztosítására.    

Javasolja, hogy a helyettes vezető óvónő havi 8.000.- Ft./hó értékű Erzsébet utalványt kapjon, 

2015. január 1-től visszamenőleg. 

 

                                    Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2015.(XI.02.) határozat 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy 

határozott, hogy a helyettes vezető óvónő részére 2015. január 1-től 

8.000.- Ft/hó+ járulékai értékben Erzsébet utalványt ad, az óvoda 

költségvetésében betervezett dologi kiadások terhére. 

 

A testület kéri a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban tegye meg a 

szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 
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6.2. Öregek napja 

 

Radvánszky Judit polgármester: 

November 20-án 15.00 órakor lesz, vendég fellépők a Pilinyi vegyes kar. Javaslom, hogy 

2.000.- forintot kapjon minden meghívott idős. 

 

 

Kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Nógrádszakál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2015.(XI.02.) határozat 

 

 

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 60 év 

feletti nyugellátásban, nyugdíj szerű ellátásba részesülő  nógrádszakáli 

állandó lakóhellyel rendelkező lakosoknak  idősek napján 2000.- Ft 

támogatást biztosít, az egyéb szociális pénzbeni és természetbeni 

ellátások, támogatások terhére. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban 

tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Radvánszky Judit polgármester 

 

 

6.2. Radvánszky Judit az alábbiakról tájékoztatja a testületet:  

 

- Bagi Ferencné nógrádszakáli lakos 100 éves lett, őt köszöntöttük a jegyző asszonnyal. 

 

 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta. 

 

                                                             K.m.f. 

 

         Radvánszky Judit                                                  Kereszti Márta 

             polgármester                                                          jegyző 

 

 

 


