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Tan6cskozSsijoggal r6sd vesz: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
jelenl6voket. MegSllapitotta, hogy a k6pvisel6k koziil B6nyey
Zrott t"puir"tO iguroltun t6vol maradt, a testiilet hatilrozatkepes. Megk6rdezlte, hogy a meghiv6ban
A
foglalt napirenddel a kdpvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re'
Cs6r6 Istv6n polg6rmester koszontotte

a

testiilet egyhangirlag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

1.

Napirend

6s gyermekj6l6ti
Javaslat a telepi.il6si t6mogatiisr6l 6s a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis
g
m6dositrls6ra'
el l6t6sokr6l ttOto IZO t5.(VL 1 8. ) onkorm6nyzati rendelet
aliegyzo
Eloterjeszto: N agyne Kaszala Katalin
Korm5nyhivatal
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6 elmondta, hogy a N6gr6d Megyei
E'roforr6sok
jegyzt',k2l
Emberi
az
a
T6*6"y.*6gt F"tiigy"r"ti nootautyu korlevdlben kereste meg

6llamtitk6ranak a szociiilis
Miniszt6riumilnak szocidlis iigyekdri6s t6rsadalmi felzirk6rtat6s6rt felelos
( 1' szimrfi
ell6tdsok helyi szabiiyozitsiTal kapcsolatos szakmai 6llSspontj6val kapcsolatosan
gondoskod6st nyfjt6
mel6klet ). Az 6nkorm6nyzatoknak a telepiil6si t6mogat6sr6l 6s a szem6lyes
2015. szeptember 30' napj6ig
szocialis es gyermekj6l6ti elldt6sokr6l sz6l6 onkorm6nyiati rendeletiiket
Az onkormiinyzat
Korm5nyhivatalt'
Megyei
kell feliilvizsgalniuk, 6s errol drtesiteni a N6gr6d
bekezdes6t kell
(1)-(5)
7'$
a
tekintet6ben a t/ZOti.1VLt8.) rendelet 6. g (5) bekezd6s6t valamint
korl6tozSsokat ( felt6teleket )
hat6lyon kiviil helyezni, mert a jogosultsig'f"lt6t"l.i tekintet6ben
kotllezettse g az, hogy a k6pviselo{estiilet a ldtfenntartds6t
tartalmaz. Az Szt.6ltal szabott
"gy"tt"n
vagy tart6san ldtfenntart6si
veszelyezteto rendkiviili dlethelyietbe keriilt, valamint az idZszakosan
nyrijtani'
koteles
gonddal kiizdo szem6lyek resz'rlrendkivi.ili telepi.il6sit6mogat6st
6s. elmondta' hogy a
cs6r6 IstvSn polg6rmester megkoszonte az aliegyzoasszony t6i6kodat6srit
egyiitt mindenki megkapta'
rendelet-terv ezetet ( L szeiiln mell6klet ) a meghiv6val
6ttanulm6ny ozhatta. K6rte a k6pviselSk 6szrev6teleit, hozzilsz6lisait.

A k6pviselok r6sz6rol 6szrev6tel, hozz6sz6l6s nem hangzott el.
A k6pviselotestiilet egyhangflag
9/20 1 5.(X.

@1,

-

5 igen szavazattal

-

az alihbi rendeletet alkotta:

1.)iinkorminvzati rendelete
a szem6lyes gondoskod6st

szocirilis 6s gyermekjril6ti ellStdsokr6l

A rendelet a jegyzokonyv 2la szimri mell6klete

2.

Narrirend

nyfijt6

Egyebek

Eloterjesao: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo; Cs6rd Istv6n polg6rmester

A) Javaslat a temet6r6l 6s a temetkez6sekr6l sz6l6

412009.(VII.23.) szrimri rendelet

feliilvizsgilat6ra

B)

Egy6b thj6koztatilsok, k6rd6sek

A)
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo tsjeko4atta a k6pviseloket, hogy a JirSsi Hivatal munkat6rsai
ellenorz6st tartottak a kozsdgi temetoben, melynek megilllapitirsait ellenorz6si jelent6sbe foglaltrlk ( 3.
szilmfi mell6klet). Az aljegyzo asszony ismertette a jelent6s tartalmii. Elmondta, hogy mindenki
megkapta az onkorm6nyzat rendelet-tervezet6t a temetokrol 6s temetkez6srol ( 4. szrimri mell6klet
),
amely ,, az ellenorzest v1gzbk javaslat6t a hi6nyossiigok megszi.intet6s6re " meg6llapit6s6nak
fi gyelembev6tel6vel k6sziilt el.
K6rte a k6pviselok dszrevdteleithozzirszolitsait a napirendi ponttal kapcsolatban.
Bal6s Istv6n Andrris k6pviselo szerint sziiks6g lenne a ravataloz6ban a hiitdst hiiti\asnallal mesoldani.
Javasolta, hogy k6rjenek 6rajrinlatot.

A napirendi ponttal kapcsolatban egydb k6rd6s dszrevdtel nem hangzott el.
Cs6rd Istv6n polg6rmester javasolta, hogy fogadj 6,k el az aljegyzo asszony Altal elk6sziteft rendelet-

tervezetet.

A K6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal

-

az alf,}lbi rendeletet alkotta:

10/2015.(X. 1.) iinkormdnvzati rendelete
a temet6kr6l 6s temetkez6sr6l

A rendelet a jegyzokonyv 4/a szimri mell6klete
B)
Cs6r6 Istv6n polgilrmester tAjlkortafia a jelenl6voket, hogy az rinkormdnyzat piiyinatrlt
rendkfviili
tiimogatiisra elbir6lt6k, 2 milli6 700 ezer Ft trimogatrlsban rdszesillt. Ennek feihaszn6lasa
pontosan
meghat6roz6sra keriilt. Csak arra lehet felhaszniilni, amit meghatiroz1tak. Azl6thato,
hogy a 60 napon
tf | ej 6rt sz6ml a tartozits kifi zet6s6t t6m o gatt6k.
|

Az aliegyzo asszony t6telesen felsorolta, hogy mire fordithat6
K1rte az d szrev6te I ek et, hozzhszol 6sokat a

n

ap i rend

a t6mogat6s osszege.

i ponttal kapcso latban.

A napirendi ponttal kapcsolatban egy6b k6rd6s 6szrev6tel nem hangzott el.

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgdrmester
r6szv6telt, s az iildst bezirta.
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3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca 1.
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Meghiv6

Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatairol szol6 2071. 6vi CLXXXX. torv6ny 45. $-6ban
foglaltak alapj6n Cserh6tszentiv6n Kozseg Onkorm6nyzata K6pvi selo-testi.ilet6nek iiles6t

2015. szerrtember 30.

nani{n (szerdin ) 13.00 6rfra

a Mdtraszol6si Kozos Onkorrn6nyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek taniicskozo termdbe

osszehivom ( 3066 Cserhdtszentiv5n, Kossuth utca 1. ).

Narrirendi iavaslat:

Javaslat

t.

,, a

telepiil6st t6mogat6sokr6l, szemdlyes gondoskod6st nyfijto szociiilis

gyermekj6l6ti ell6t6sokr6l"sz6l6 8/2015.(VL18.) onkormrinyzati rendelet m6dositils6ra
Eloterjesao: Cs6r6 Istviin polg6rmester
Egyebek

2.

M e gi

C

e

I

en6sdre. aktiv kcjzremiikod6sdre felt6tlen sz5m itok.

serh:ltszentiv im, 20 1 5. szeptember 25.
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JELENLETI IV

Cserh{tszentivfn Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2015. szeptember 30. napjin megtartott iil6s6re

Cs6r6IstvSn

polgiirmester

Lord Eszter

alpolgSrmester

Bal6s Istv6n Andr6s

k6pviselo

B6nyey Zsolt

k6pviselo

C

servol gyi
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Barnab6s
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Tan6cskozSsi joggal r6szt vesz:

Nagynd Kaszala Katalin Kitti

A lakoss6g r6sz6r6l megjelent:
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Kozos Onkormdnyzati Hivatal
Polg6rmesteri Hivatal
Jegyzcije r6sz6re

Tdrgy: Szoci6lis ellilt6sok szabdrlyoziisa

5z6khelv6n

Tisztelt Jegyzci AsszonY/U r!
Miniszt6riumdnak szociAlis ugyekert 6s tArsadalmi
felzArkoztatds66rt felelos Sllamtitk6r;inak a szoci6lis ell6t6sok helyi szab6lyoziisdval

1. Az Emberi Eroforr6sok

kapcsolatos szakmai dlldspontj6 r ol az aldbbiakban t6jtikoztatom.

A szocidlis ellAtdrsok [j rendszer6ben nagy hangs0lyt kap az onkormAnyzati szab6lyozdsi
szabadsdg, amely lehetos6get ad az onkorm6nyzatoknak arra, hogy a helyi szoci6lis
elldt6rendszeruket a belAtdsuk szerint alakitsSrk ki.

szocidlis igazgat6sr6l 6s szoci6lis elldtSrsokrol szolo 1993. 6vi lll. torv6ny (a
toviibbiakban: Szt.) alapjdn a telepul6si onkorm6nyzatok maguk hatdrozhatjdk meg a
telepu16si tdmogat6s keret6ben ny[jtott ellAt6sok form6it, jogosultsdgi felteteleit, valamint
on6lloan donthetnek az elldrt6sok megdrllapft6sdnak, kifizet6s6nek, folyosit6sdrnak,

A

valamint felhaszn6ldsa ellenorz6s6nek szab6lyairol.

telepul6si t6mogat6s jogosultsdgi felt6telei tekintet6ben nem tartalmaz
korldtozAst. A t6rv6ny 6ltal szabott egyetlen kdtelezetts6g az, hogy a k6pviselo-test0let a
l6tfenntart6st vesz6lyezteto rendkivOli 6lethelyzetbe kerult, valamint az idoszakosan vagy

Az Szt. a

tartosan l6tfenntart6si gonddal kUzdo szem6lyek r6sz6re rendkiv0li telepUl6si tdmogatdst
koteles nyujtani,
A jogosultsrigi felt6telek korl6tai, hogy:
- azoknak kapcsolodniuk kell az ell6tds c6lj6hoz,
- osszhangban kell lenni0k az Szt. dltaldnos szabAlyaival'
- nem utkozhetnek a hatdrlyos magyar jogszab6lyokba; a iogosults6gi felt6telek
meghatdro z6sAn6l tehrit figyelemmel kell lenni kulonosen az emberi meltos6g
s6rthetetlens6gtire, a hi{tranyos m eg k ulon boztetes ti lalmara"

-i
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Az Szt. 6ltalenos szabiilyaival val6 osszhang biztosft6sa 6rdekdben az Szt. drltal6nos
16sz6ben haszn6lt fogalmak (pl. jovedelem, vagyon, csaldd, hAztartS.s) alkalmaz6sa
sordn, azok meghatArozAs|tol nem lehet elterni.

a) A

lakokornyezet rendezetts6g6nek kovetelm6nye

a

krizishelyzet eseten

biztositando rendkivuli telepul6si tdmogatds kiv6tel6vel - eloirhato a telepul6si tdmogat6s
bdrrmely tipusdnak felt6telek6nt, mivel a felt6tel nem iitkozik az Szt. vagy miis jogszabdrly
rendelkez6seibe, Kimutathato tovdbbA az ell6t6sok c6ljaihoz val6 kapcsolod6s annyiban.
hogy a felt6tel alkalmas lehet a szoci6lis elliitdsban r6szesulo szem6lyek egy€ni
feleloss6gv6llaldsdnak 6s egyuttmukodesi k6szs€g6nek elomozdit6sdra.

Fontos azonban lrangsfiyozni, hogy - az Alaptorv6ny Vl. cikk (1) bekezd6s6ben
foglaltakra tekintettel * a lakokcirnyezet ellencirzdse nem terjedhet ki a mag6nh*2,
nrag6nlak6s bets6 rendezetts6g6nek vizsg6lat6ra, tovdbb5 a rendeltei6sszert-i
haszn€rlat biztositAsa jelentos kOltsegigenyri feladat megvalosit6sira nem vonatkozhat,
mivel v6lhetoen a szocialisan raszorulo szem6ly azt semnrik6pp nem tudja teljesiteni.

b) Az Szt csak a rendkivUli telepul6si tSmogatds biztosit6s6t irja elo kotelezoen, e
iekintetben semmik6pp nincs m6rlegel6si jogkore az Onkormdnyzatnak, 6s az ell6t6st
minden, az adott telepul6sen bejelentett lako- vagy tartozkoddsi hellyel rendelkezo
szem6lynek biztositania kell. Az Szt. ?.$-a alapj5n, tov6bbii a telepiil6si dnkorrn6nyzat

hatdskd16re 6s illet6kess696re tekintet nelk0l koteles biztositani a rendkivtil!
telepukisi t6nnogat6st minden olyan szem6lynek, akinek 6[ete, test! 6ps6ge az
ell6rt6s nelkLil vesz6lyben lenne. A teleptil6si t6mogat6s egy6b fonm6i tekintet6ben a
telepril6sen l6tesitett bejelentett lak6- 6s tartozkodAsi hely elciir6sa jogszerti lehet,
felt6ve, trogy a rnegkiv6nt id6tartam nem 6sszeriitlentil hossztn.

t6mogatds eset6ben a kdzfoglalkoztat6s keret6ben
felaj6ntott munka visszautasit6s5nak kiz616 okk6nt val6 meEhat6roz6sa r"!ern
jogszerti" A rendkfvfii telepul6si t6mogatdrst ugyanis az SzL szerint minden, l6tfenntartdst
vesz6lyezteto 6lethelyzetbe kerult szem6ly r6sz6re kdtelezo nyujtani. M6s telep0l6si

c) A rendkivrili telepril6si

tdmogatdsi tipusok eset6n ilyen jellegr-i feltetel eloirSsa abban az esetben lehet jogszerti.
ha az a szemtily r6sz6re nem teljeslthetetlen 6s indokolatlan, mert ebben az esetben
felmerul. hogy a felt6tel az emberi m6ltosdg s6relm6nek tilalmdba utkozik. P6ld6ul egy

megvdrltozoti nrunkak6pess6gii szem6lyek eliStdsAban r6szesulo, vagy egy, a
hozztttartazaia ipolAsdra tekintettel alanyi Spoldsi dijban r6szesulo szem6ly eset6ben

p6ldAul

a telepul6si tdmogatds lakhatiisi c6lra adott form6ja eset6n a

kozfoglalkoztatdsban val6 16szvdtel nyilvAnval6an teljesithetetlen feltetel,

fgy

nern

jogszeru.

2.1 A N69rAd Megyei Korm6nyhivatal a helyi szoci6lis rendeletek felulvizsgdlata kapcs6n
az alAbbi jogszabdrlysdrto, illetve aggilyos rendelkezdsekkel taliilkozott, melyek zome

egydrtelmiien a telepU16si tdmogat6sok jogosultsSgi felt6telei ko16ben tal6lhat6. A
szabillyozAs sordn a helyi jogalkot6k figyelmen kivul hagytak, hogy a felt6teleknek
kapcsol6dniuk kell az ell6t6s c6ljdhoz, tovdbbA osszhangban kell lenniuk az Sztu.

iiltal6nos szab6lyaival, kulon ben trilterjeszked nek a torv6nyi kereteken.

Irpit.:siigvr.
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3(r.

kizAro okok tipusai a kovetkezok.

a) A telepul6si tAmogatAs Altaldnos teltetelek6nl hatArozzak meg, hogy

a

k6relmezonek ne legyen koztartozdsa, illetve onkormiinyzati adotartozdrsa
Elofordr-rlt, hogy ezt a felt6telt nem csak a k6relmezore, hanem a hdztartdsdban
elo szem6lyekre is kiterjesztett6k, holott az adok modj6ra behajthato
koztartoz6sok behajt6s6nak megvannak a kirlon szabdlyai.

telepul6si trimogatdsbol egyes rendeletek kizArlak azon szern6lyeket,
akik az emberi egyutt6l6s szabdrlyait nem tartjdk be, onkormdnyzati b6rlakiisban
jogcim n6lkuli lakAshaszn6l6k, vagy b6rlak6sra vonatkozo tartozasuk drll fenn.
Felt6telt<6nthalArozt|k meg, hogy az 6rintett rngatlanban az 1 fore eso lakdster0let
el6rjen bizonyos m2-t.

b) A lakhatdsi

6ltalAnos kizAro ok, amely a telepiilesi
tdmogatds valamennyi tfpusa tekintet6ben kizdrrja a k6relmezot. liyen ok p6lddul,
ha a kdrelmezo az onkormAnyzat riltal felajdnlott kozfoglalkoztat6st nem fogadia
el, tovdbbii ha onhib6j6b6l kerult rossz szociiilis helyzetbe.

c) Tobb rendeletben is szerepe! olyan

d) Gyakori azaktiv

korir szem6lyekre vonatkozo azonkiz*ro ok meghatdroziisa, mely
az aktiv koru
a munkaugyi
egy0tt
nem
mukodik
keres6se
celjabol
munkahely
szem$lynek, aki
teiepul6si
rendkivijli
r6szesulhet
kozponttal, illetve az aktiv korf szem6ly nern
munkdba
es
tAmogatdisban, ha onhib6jAn kivul nem rendelkezik munkaviszonnyal.
irlldsa 6rdekdben nem mrikddik egyutt az ebben segits6get nyujto szervekkei. E
felt6telt egyes rendeletek nemcsak az aktlv koniakra, hanem valamennyi
kerelmezore kiterjesztik.

alapj6n nem 6llapithato meg telepul6si tdmogat6s annak

o\

telepuldsi t6mogatdsbol a k6relmezot. ha nem vette ig6nybe a
t5rsadalombiztosftdsi vagy mds rendszeres p6nzell6t6st, amelyre szerzett vagy
szarnraztatott joga fenndll, tov;ibb6 ha idoskoruak jiirad6kdban, aktiv kor*ak
elldtdsban, 6pol6si dijban 16szesul. Teleptil6si tJrmogat6sban vagy egy6b

Kiz{rli;k

a

rendszeres t5 mogatdsban rr-iszesu ok csak rendkivu i m6it6nyliist 6rdem lo esetben
16szesulhetnek rendkfvuli telepulesi t6mogatdsban.
I

I

Tobb esetben a telepul6si tdmogatAsra val6 jogosultsdg kizAra okakdnt szerepel,
ha a jogosult egy kordbbi tdmogat6s felhaszn6lisSnak ellenorzese kapcsan a
felhaszn6lAs igazolAs6nak nem tesz eleget, toviibbd ha az adott tiimogatds
megszuntet6sre kerul, rovidebb-hosszabb ideig nem nyftjthato be *jabb
tdmogatiis.
s)

Csaknem valamennyi rendelet jovedelemhatArhoz koti a rendkivuli telepul6si
tiimogat6s nyujt6sdrt. A letfenntartdst vesz6lyezteto rendkivUli 6lethelyzet * elemi
k6r, s[rlyos betegsdg, haliileset - viszont olyan t6nyezok, amikor az egy6bkent
jovedelmi, vagyoni viszonyaik alapj6n t6mogatdsra nem szorulok is rdszorultta
viilhatnak.

hi A rendklvuli telep0l6si tdmogatiisra vonatkozoan dltaleban meghatdrozzak, hogy
6vente csak n6hdny - k6t vagy h6rom - alkalommal adhato. Sok esetben az elvente
rnaxim6lisan adhat6 osszeget is meg6llapitjdk, amely osszeg esetenk6nt rendkivul
alacsony, p6lddul 10.000 Ft. Olyan atnreneti szabAlyazAs is elofordul, mely szerint
,,amennyiben a k6relmezo az onkornrdnyzati rendeletben meghat6rozott keret
osszeget 2015. janudr-februdr honapokban ig6nybe vette, rendklvirii telepul6si
tdmogatiis ig6nybevetel6re 2015, mdrcius 1. napjdtol 2015. decernber 31. napjaig
nem jogosult".
l:pirt:sii::r r. i latr'rs,r*li. ( )k l3t iis r ls l rirr,enl csstgi l:eliigl elet i liiro,izt iill
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K6rem Jegyzo Asszonyt/ Urat, hogy gondoskodj6k a fenti szempontok alapjdn a szocidlis
tdrgykorben alkotott helyi rendeletek
2015. szePtember 30-ig
tort6no felulvizsgtilatdrol, 6s amennyiben szukseges a k6pviselo-testulet nrodositsa a
fenti szempontoknak nem megfelelo rendelkezeseket. A felulvizsg6lat megtodenterol
ir6sban t6j6koztat6st k6rek a torvenyesseg(q)nmkh.gov.hu e-maii cimre.

Salgotarj6n, 2015. j0lius 21.

Tisztelettel:

Dr. Szab6 S6ndor kormdrnymegbizott
nev6ben 6s megbiz6sAbol:
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Dr. Szabo Kl6ra
fooszt6lyvezeto

[,pft.'siigvi, llrti\siigr. Oktirtiisi cs'l-tin'enlcssr'gi I:cliig\clttl I'ir<isztitll
il0oSatgtirrr.irin.ttit,;czi-iiri{r. lcl:(31)bl0-?3-i. Irar::(-12)6l(}-196,c-nrail:lorvcnr,'csstgiii,nrrrkh.got.hu
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TERVEZET
Cserhritszentivrin Kiizs6g 6nkormf nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
. ...../20 I 5. (X.....)tinkormri nvzati rendelete
a telepiil6si trimogat:isokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyrijt6 szociflis 6s gyermekj6l6ti ell6t6sokr6l

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzala kdpvisel6testiilete a szociiilis igazgatisrol ds a szociiilis
ellStrlsr6l sz6lo 1993.6vi III. tv. (tov6bbiakban: Szt.) l.$-rinak (2) bekezd6sdben, 10.$ (l) bekezd6s6ben,
25.9 (3) bekezd6s b) pontjriban, 26.$-6ban, 32.$ (3) bekezd6s6ben, 45.$-6ban, 48.$ (4) bekezd6sdben, 92.$
(l) bekezd6s6ben, a I 15.$ (3) bekezddsdben, a 132.$ (4) bekezd6s6ben, valamint, a gyermekv6delemr6l ds
gy6miigyi igazgatisrol sz6l6 1997.6vi XXXI. tcirv6ny (tov6bbiakban: Gyvt.) 18.$(2) bekezddsdben, 29.$iiban, 131.$ (l) bekezdds6ben kapott felhatalmaztts alapj5n, a MagyarorszSghelyi <inkormiinyzatair6lsz6l6
2011. dvi CLXXXIX. tcirv6ny l3.S (l) bekezdds 8. pontj6ban meghat6rozott feladatkor6ben elj6rva a
kdvetkezoket rendeli

er :

I.

FEJEZET

AZ ELLATAS AIUI-ANOS SZABALYAI
A rendelet hatilya
1.$

(1) A pdnzbeli ell6trisok tekintet6ben e rendelet tertileti hat6lya Cserh6tszentivrin kozs6g kozigazgatisi
teriilet6re terjed ki.
(2) A rendelet szemdlyi hatilydra vonatkoz6an azS^.3.$-a,6s a Gyvt. 4. $-aaz irrinyad6 a (3) bekezd6s
figyelembevdtel6vel.

(3) A rendelet szemdlyi hatiiya a szoci6lis 6s gyermekj6ldti szolgriltat6sok tekintetdben Cserh6tszentiviin
k<izs6gekben ell6t6st ig6nyl6 6s igdnybe vevokre terjed ki.
(4) E rendelettSrgyi hat6lya azalflbbt tiimogatilsokra terjed ki:
a) P6nzbeli 6s term6szetbeni teleptil6si t:imogat6sok tekintetdben:
aa) rendkivtil i telepiildsi trimogatas
ab) temet6si tdmogatas
ac) csal5dok iskolakezddsi tiimogatiisa
ad) lakoss6g kar:icsonyi t6mogatiisa

b) Szoci6lis 6s gyermekv6delmi szolg6ltatilsok tekintetdben
ba) falugondnoki szolgiilat,

:

bb) 6tkeaetds,
bc) hazi segitsdgnyrij t5s,
bd) csalidsegitds,
be) gyermekj 6l6ti szolg6ltatris

Elj ri rrisi rendelkez6sek
2.$

(1) Az e rendeletben szabiiyozott p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiildsi tdmogatiisok megrillapftrlsa ir5nti
k6relmeket a Miitraszol6si Krizris Onkormiinyzati Hivatal Cserh5tszentiv6ni Kirendelts6g6n (a
toviibbiakban: Hivatal) lehet sz6ban vagy iriisban eloterjesaeni.

(2) A k6relmet

- ha trirv6ny miisk6nt nem rendelkezik - az a szocitiis hat6skcirt gyakorl6 szerv bir6lja el,
amelynek illetdkessdgi tertiletdn a k6relmez6 lakcime van.

TERVEZET

(3) A szem6lyes gondoskodilst nyrijt6 szociiilis alapszolgiiltatrisok ig6nybevdtele 6nk6ntes. Az ellififrst
ig6nyl6 a kdrelm6t a szem6lyes gondoskod6st nyfjt6 szociiilis ell6trisok igdnybev6tel6rol sz6l6
911999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melldklete szerinti formanyomtatv6nyon nyijthatja be.
(4) Elektronikus riton e rendelet hatiiya altttarloz6 iigyek nem int6zhetoek.
3.$

(1) A k6relmez6 koteles a k6relm6ben saj6t, valamint a vele egy hintartdrsban lak6 szem6lyek adatair6l,
jovedelmi viszonyair6l nyilatkozni, tov6bb6 a k6relem benyrijtiis6val egyidejiileg kdteles a jdvedelmi
adatokra vonatkoz6 bizonyit6kokat k6relmdhez becsatolni.

(2) A penzbeli 6s term6szetbeni telepiildsi tiimogatiisok megSllapit6sa irSnti k6relem tartalmazza:
a) a tilmogatrist igdnylo szem6lynek az Srt. 18. $-rlnak a),

c), h) pontjriban szerepl6 adatait,

b) aziglnyelt teleptildsi t6mogatris jogosultsrigi feltdteleire vonatkoz6 adatokat, nyilatkozatokat.
a jcivedelem tipusiinak megfelel6 igazolils vagy
jovedelemr6l tett nyilatkozat mell6klete.

A j<ivedelemtol fi.iggo telepiil6si tiimogatiisok eset6ben
annak f6nymiisolata

a

(3) A jrivedelem

a) munkaviszonyb6l szirmaz6 jdvedelem esetdn a k6relem benyirjt6sSt megelozo havi nett6 keresetr6l
ki6ll itott munk6ltat6i igazol6ssal,
b) nyugdij, rokkants6gi elliit5s, rehabilit6ci6s elliitiis, egy6b nyugdijszerti elliltris eset6n a kifizetett elkit6st
tgazolo szelv6nnyel, banki ritutal6ssal, a nyugdijfoly6sit6 szerv iital titrgydv elej6n megkiilddtt elszilmoliisi
lappal, vagy az ell6trlst meg6llapft6 hat6rozatlal
c) iill6skeres6si t6mogat6s eset6n a Munkaiigyi Kirendelts6g6ltalkiilllitott, a k6relem benyijt6stlt megelozo
h6napban foly6sitott t5mogat6s <isszegdrol szolo igazoldssal, ennek hi6ny6ban az utols6 havi foly6sittis
risszeg6t igazolo szelvdnnyel vagy banksz6mlakivonattal, vagy banki igazol6ssal,
d) vrillalkozrisbol sz6rmaz6 jrivedelem eset6n az adohatositg iital ki6llitott igazol6ssal, az ad6bevalliissal le
nem zfrt id6szakra vonatkoz6an havi bont6sban ki6llitott k<inyvel6i igazolSssal, ennek hiiinyitban a
v5l al koz6 ny il atko zatix al,
I

e) osztdndij esetdn akozep-, illetve fels6oktatiisi intdzmdny 6ltal kirillitott igazolassal, vagy a sziimit6gdpes
nyilviintart6sb6l kinyomtatott, 6s a hallgat6 al6iris6val ellitott adatlappal,

f) egydbj<ivedelem eset6n iriisban tett nyilatkozattal igazolhat6.

(4) A jogosults6g megiillapitdsakor figyelembe veheto jdvedelemre vonatkoz6an az Sn. 10.$ (2)-(3)
bekezddse azirinyad6.

(5) A jrivedelem sz:imit6sakor figyelmen kivtil hagyand6 jovedelemre vonatkoz6an az Szt. 10.$ (4)-(5)
bekezddse azirinyado.

(6) A jogosultsrigi felt6telek meg6llapitrlsirhoz e $-ban szab6lyozottakon tril sziiks6ges egyes speciillis
igazoliisok 6s bizonyit6kok kcjre a konkr6t ell6t6si forma szab6lyozirsilnii keriil felsorol6sra.

(7) Nincs sztiksdg igazol6sra azon adatok tekintetdben, amelyek a Hivatal nyilv6ntart6s5ban fellelhetok,
valamint a kozigazgat6si hat6s6gi eljdrrls 6s szolgilltat6s 6ltal6nos szabiiyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
tdrv6ny (a tovrlbbiakban: Ket.) 36. $-6nak (2)-(3) bekezd6sdben foglaltak szerint az adat, illetve igazolls
beszerezhet6.

(8) Amennyiben a pdnzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si tdmogatiis meg6llapitrisa irSnti k6relemben el6adott
6letk<iriilm6nyek vizsgiilata kapcsiin a k6relem megalapozott elbir6l6sa sziiks6gessd teszi, az ig6nylon6l
kdrnyezettanulm6nyt kell k6sziteni.
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(9) Nem kell kcirnyezettanulmdnyt k6sziteni az igenylorol, ha dletkdrtilm6nyeit a Hivatal miir biirmely
iigyben - a kdrelem benyrijtris6t megelozo egy 6ven beliil - vizsgfita,6s azokban l6nyeges v6ltoz6s nem
feltdtelezheto.

A

pdnzbeli 6s term6szetbeni telepi.ildsi tiimogat6sra val6 jogosults5g elbirSllsShoz a kerelmezo
kcjtelezheto arra, hogy csakidja vagyoni viszonyair6l a 6312006.(111.27.) KormSnyrendelet 1. mell6klete
szeri nti formanyomtatviinyon ny il atkozzek.

(10)

I 1 ) A pdnzbeli 6s termdszetbeni telepiil6si tiimogatiisra val6 jogosultsiig, a jogosultat drinto jog ds
k<itelezetts6g megrillapft:is6ra, tov6bbii a hat6siigi ellen6rz6sre akozigazgat5si hat6sdgi eljrirds 6s
(

szolgSltatils iiltalSnos szabillyair6l sz6l6 torv6ny rendelkezdseit kell alkalmazni.

Hat{skiiri szabrilvok
4.$

(1)

A

k6pviselo-testtilet

esetdben

a

a sajiit

hatrlskor6be tartozo pdnzbeli 6s termdszetbeni telepi.il6si t6mogatilsok

hatilskcjr gyakorl6s6t a Polgiirmestene ruhinza ifi.

(2) A kdpvisel6-testtilet

a2\rt.48.

$-a szerinti kciztemet6s elrendel6s6vel kapcsolatos hatiiskcir gyakorl5s6t

a po I g6rme ster r e r uhdzza.

A

tr{

mogatr{sok foly6sitf sa
s.$

(1) A nem rendszeres tiimogatiisok kifizet6se az ellittitst megdllapit6 hatfuozatban megjel<ilt idopontban
tcjrt6nik ahdzipenztitrb6l, vagy a jogosult lakoss6gi foly6sz6mllj6ra tcirt6n6 6tutaliis tttjin. Hizipdn4irbol
trjrtdn6 kifizetds esetdn a t5mogat5st a jogosult, vagy meghatalmazotqa veheti fel. A h6ztpdnzt6rb6l ttirtdn6,
a dont6st k<jvet6 azonnali kifizet6s l6tfenntartiist veszllvertet6. rendkiviili dlethelvzetbe kertilt szem6lv
esetdben tcirt6nhet.

(2)

A

rendkiviili telepiildsi tilmogat6s termdszetbeni form6ban is nyrijthat6.

A

foly6sitris m6dj6r6l

a

t6m ogatast megril I ap it6 hatilr ozatban ke I I rendel kezn i.

II. FEJEZET
SZOCIALIS NASZONULTSAGT6L FUGGO PENZBELI ES TERMESZETBENI TELEPULESI

TAMoGATASoT
Rendkiviili telepiil6si t:{mogatris
6.$

(l) A

kdpvisel6-testiilet

a

l6tfenntart6st veszllyeAet6 rendkiviili dlethelyzetbe kertilt, valamint az

idoszakosan vagy tart6san l6tfenntartrlsi gonddal kiizdo szem6lyek r1szdre rendkfvtili telepiil6si tiimogat5st

rillapit meg.

(2) Rendkiviili teleptl6si

tiimogatiisban elsosorban azokat a szemdlyeket indokolt r6szesiteni, akik
<inmaguk, illetve csalSdjuk l6tfenntartiisiir6l miis m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankdnt
jelentkezo ttibbletkiad6sok - igy ktildnrisen betegsdghez, halttlesethez, elemi kiir elh|ritirsfthoz, a
v6lsrlghelyzetben l6vo viirand6s anya gyermek6nek megtartisithoz, iskol6ztatrishoz, a gyermek fogad6srinak
elokdszit6sdhez, a nevel6sbe vett gyermek csal6dj6val val6 kapcsolattart6s6hoz, a gyermek csal6dba val6
visszakeriil6sdnek el6segitesehez kapcsol6d6 kiad6sok - vagy a gyermek h6tr6nyos helyzete miatt anyagi
segits6gre szorulnak.

(3) A rendkiviili telepi.il6si t6mogat6s k6relemre 6s hivatalb6l - kiildnrjsen nevel6si-oktatiisi intdzm6ny,
gyrimhat6s6g vagy m6s csal6dvddelemmel foglalkozo intezm6ny, illetve termdszetes szem6ly vagy a
gyermekek 6rdekeinek v6delm6t ellilt6 t6rsadalmi szewezet kezdemdnyezdsdre
(4) Rendkiviili teleptil6si t6mogat5s termdszetbenijuttatrlsk6nt is nyfjthat6.

-

is megilllapithat6.

TERVEZET
7.$

Rendkfvtili teleplil6si tiimogatiisban kell rdszesfteni kdrelemre azokat a szemdlyeket, akik
l6tfenntart6sukat vesz6lyeAeto, rendkiviili dlethelyzetbe keriiltek, id6szakosan vagy tart6san l6tfenntart6si

(1)

gondokkal kiizdenek.
(2) Ldtfenntartiist veszdlyezteto rendkivtili dlethelyzetnek minosiil, ha a k6relmezo csalil$ihan igazoltan:
a) tart6s betegs6g, tart6s t6pp6nzyagy rokkants6g miatt jelent6s jovedelem-kies6s kovetkezett be,

b) elemi kiir vagy baleset miatt jelent6s anyagi k6r keletkezett,

c) gy6gyitszati segddeszkozt kell beszerezni 6s a segddeszkozre szorul6 szem6ly kcizgy6gyell6t6sra nem
jogosult,
d) legfeljebb hiiromhavi

klzizemi

dijtartozits halmoz6dott fel, melyet dner6bol nem tudnak kiegyenliteni,

e) a nyugdij vagy egy6b rendszeres p6nzellStris foly6sitdsa
k6sik.

(3)

A

kdpvisel6-testi-ilet

a

jogosultsiig megrillapitiis6nak elhriz6dSsa miatt

a 6-1. $-ban meghattrozorl rendkivtili teleptil6si

t5mogatiis meg6llapitris6val

kapcsolatos hatdsk<jr gyakorl6siit a Polg5rmesterre ruhdzza 5t.

III. FEJEZET
EGYEB PENZBELI ES TERMESZETBENI TELEPULESI TAMOGATASOK
Temet6si trimogat6s
8.S

(1) Az cinkorm6nyzat temetdsi kdlts6gekhez valohozzilitrul6skdnt temetdsitiimogatiist nyfjt annak, aki az
elhunyt szem6ly temet6s6rol gondoskodott.
(2) A temetdsi tSmogatiis cisszege egyszeri 20.000 Ft.

(3) A temet6si t5mogatiis
benyrij tani.

irrinti k6relmet a hal6leset bekcivetkezesetol sziimitott 60 napon beliil lehet
A hatrlrid6 el mulaszt6sa jogveszto.

(4) A kdrelemhez csatolni kell a nem helyben anyakdnyvezett elhunyt szemdly halotti anyakonyvi kivonat6t
6s a temetds koltsdgeir6l - a t6mogatast k6r6, vagy a vele egy hilztartisban 6lo csal6dtagia nevdre ki6llitott -

temetdsi szitmla eredeti p6ld6ny6t.

(5)

A

temetdsi tiimogatSs megiillapit6s6val kapcsolatos hatiiskcir gyakorlils5t

po I g6rmeste rr e

a k6pvisel6-testtilet

a

rthinza.

Csakidok iskolakezd6si trimogatrisa
e.$

(1) A K6pvisel6-testiilet Cserh6tszentivdn kcizsdgben rilland6 lak6hellyel rendelkez6 csal6dok r5szdre az
iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadiisok enyhitdse drdekdben iskolakezddsi t6mogat6st iillapit meg,
amennyiben az adott dvi ktilts6gvetes eA lehet6v6 teszi.

(2) A t6mogat6s formilja lehet p6nzbeli 6s termdszetbeni tiimogatiis.

(3) A t6mogat6s 6sszeg6t a kdpviselotestiilet az augusztus havi til6s6n hatirozza meg, melynek kifizetdse
hizipenztinb6 l trirtdn i k.

TERVEZET
Lakosslig karricsonyi tf mogat6sa
10.s

(l) A Kdpviselo-testiilet a CserhS,tszentiviin

kozs6gben Slland6 lak6hellyel rendelkezo csal6dok rdszdre

egyszeri kariicsonyi t6mogatiist iilapit meg, amennyiben az adott 6vi kolts6gvetds ezt lehetov6 teszi.

(2) A trimogat6s form6ja termdszetbeni t6mogat6s
TV. FEJEZET

SZOCIALIS ES GYERMEKVEDELMI SZOLCALT.q.TASOT
11.$

(1) Az cinkorm5nyzat a kovetkezo szolgiitatitsokat biztositja:
fal

u go n

dn ok

i szol gitlat,

6tkeztet6s,

hrizi segitsdgnyfjtSs,
csal6dsegit6s,
gyermekj 6l6ti szol giiltatris

Falugondnoki szolgrilat
12.$

A teleptil6sen a falugondnoki szolgSlat a szociiilis igazgatilsr6l 6s szociSlis ell6t6sokr6l s2616 1993.6vi III.
tdrv6ny 60. $(1) bekezd6se szerinti feladatokat l6tja el.
Ezen tfl, azatelepillsen 6letvitelszenien tartozkodo szemely, aki szoci6lis ktirtilm6nyei, ezen beliil kora,
eg6szs6gi lllapota ds egy6b aktu6lis dlethelyzete alapjan alkalmilag vagy tarl6san neh6z 6lethelyzetbe
kertilt, az alitbbi szolg6ltatiisra j ogosult:
a) gyermeksz6llit6s 6vod6ba, iskolSba

b)
c)
d)

egdszs6giigyi ell6t6st ig6nylok orvoshoz, k6rh5zba, gy6gykezel6sre ttirtdn6 szrillitasa

gy6gyszerbeszerzds,takarm6nytiip,tijrzelo-6segy6bbeszerz6sek
csalSdi esem6nyekre trjrt6n6 sziilitfts, temetkez6ssel kapcsolatos sz6llit6sok, egy6b lakoss6gi
i.igyint6z6s

Etkeztet6s
13.$

6tkeztet6s keretdben azoknak a szociSlisan r6szorultaknak a legal6bb napi egyszeri meleg
ltkezeserol kell gondoskodni, akik azt cinmaguk, illetve eltartottjaik rdszere tart6san vagy 6tmeneti
jelleggel nem k6pesek biztosftani, kiilonosen

(1) Az

a) koruk (65 6v feletti szem6lyek)

b) h6ziorvosi javaslattal igazolt eg6szs6gi 6llapotuk,(igazolfts szerint olyan jellegti betegs6gben

szenved,

amely miatt cinmaga dtkez6sdnek megoldSs5ra m6s m6don nem kdpes)

c)

szakorvosi igazol6s alapjfin kiSllftott h6ziorvosi javaslattal igazolt fogyatdkoss5guk, pszichiiitriai

betegs6giik,
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d) szenved6lybetegs6gtik, vagy
e) hajldktalans6guk miatt.

(2) btkeztetesben r6szesiti az rinkorm itnyzat aA az igenyl6t, illetve az ltltala eltartottat is, aki jtivedelm6t6l
fiiggetlentil kora vagy egdszsdgi irllapota miatt nem kdpes az 6tkezdsdr6l m6s m6don gondoskodni.
(3) Az onkorm6nyzat lehet6s6get biztosit a telepiildsen 6lo fogyat6kos szem6lyek, pszichi5triai betegek,
hajl6ktalan szem6lyek vagy szenveddlybetegek rdszlre az etkeztetds igdnybev6tel6re, illetve segitsdget
nyrijt a saj6t lak6helyiikrin tdrtdn6 dtkeZetds biztosit6siira.
14.$

(1) A jogosult, a tdrv6nyes k6pviselo, vagy tartisra 6s gondoz6sra kciteles hozzifiartoz6 az
me alapjfin n ap i szemd l yi t6ritd si dij at ftzet.

j ovede

ellir};itsert

I

(2) Az 6tkeztet6s intdzm6nyi t6ritdsi dilaaz egy ell6tottra jut6 szolg6ltat6si onkrilts6g ds normativ 6llami
hozz6jitrul 6s kiil onbdzet6snek e gy

6te

I

adagra j ut6 6ssze ge.

(3) Ha az elliltfsra jogosult tart6si vagy or<ikl6si szerzodest kdtott, a tdritdsi dij fizet6s6re a tart6st 6s
gondoz6st vrillal6 a kdtelezett. Ilyen esetben a szemdlyi tdritdsi dij a bekeri.il6si krilts6ggel azonos risszegri.

($ Az dtkeztet6s6rt
yo-irt.

fizetendl, szemdlyi tdrit6si dij nem haladhatja meg az elliltott havi jdvedelmdnek 30
A szem6lyi t6ritdsi dij megdllapititsirnill az elli.titst igdnyl6 jdvedelmdt kell figyelembe venni.

(5) A szoci6lisan nem r6szorult szemdly az ellitisdrt a fenntart6 6ltal meg6llapitott teljes iirat

kciteles

ftzetni.

(6) Az intezmdnyi t6rftdsi dij osszegdt 6s a j<ivedelemt6l fiiggo szem6lyi t6rit6si dijat kiildn rendelet
szabLlyozza.

(7) Az tinkorm6nyzat ell6trisi kotelezettsdgdnek az ellStottal kdtcitt meg6llapod6ssal tesz eleget.

Hrizi segits6gnyfjt6s
1s.$

(1) Az

onkorm6nyzat

hilzi

segitsdgnyrijtris keret6ben

a

szolgiitatilst ig6nybevev6 szem6ly saj6t

lak6krirnyezetdben biaositja az oniilo dletvitel fenntartdsa 6rdek6ben sziiks6ges ell6tast.

(2) Ahazi segits6gnyrijt6s keret6ben biaositani kell:
a) az alapvet5 gondoz6si, 5pol6si feladatok elv5gz6s1t,

b) az on5l16 dleWitel fenntartiis6ban, az ellifiott ds lak6krirnyezete higi6niSs koriilm6nyeinek megtart6siiban
val6 kcizremiikoddst,
c) a vesz6lyhelyzetek kialakuliis5nakmegelSzdsdben,

illetve azok elhfritirs6ban val6 segitsdgnyrijt6st.

(3)Hazi segits6gnyfjt6s igdnybevdtele el6tt- ki.il6n jogszabSlyban meghat6rozottak szerint - vizsg6lnikell
gondoziisi szi.iks6 gletet, amelyr6 I az int6zm6nyv ezeto igazolist 6l I it ki.

(\ A hdzi segitsdgnyrijt5st a meg6llapitott napi gondozrisi sztiksdgletnek megfelelo id6tartamban,

a

de

legfeljebb napi 4 6riiban kell nyfjtani. Ha a gondoziisi sziiksdglet a napi 4 or6t meghaladja, a szolgiiltat6st
igdnyl6t azint1zmenyvezetS tilekoAatja a bentlakasos int6zm6nyi ell5tris igdnybev6teldnek lehet6s6g6r6l.
(5) Az Onkorm5nyzat ell6trisi kotelezetts6genek az elliitottal kritott megrlllapod6ssal tesz eleget.
16.$

TERVEZgI
(1) A h6zi segits6gnyijtAst a kdpviselo-testiilet

ingyenesen biztositja.

Csa16dsegit6s
17.$

keretdben az dnkormdnyzat segits6get nyrijt a mrikdddsi teriilet6n 616 szociSlis 6s
ment6lhigidnds probl6m5i vagy egydb krizishelyzete miatt segftsdget ig6nyl6 szem6lynek, csalitdnak az
ilyen helyzethez vezeto okok megel6 zdse, a krizishelyzet megsziintet6se, valamint az lletvezel1si k6pess6g
megorzdse c6lj6b6l.

(1) Csal6dsegit6s

(2) A csalidsegit6s keret6ben biaositani kell
a) a szociiilis, 6letvezet6si 6s mentrllhigidnds tan6csad6st,

b) az anyagi neh6zsdgekkel kiizdok szdmira a pdnzbeli, termdszetbeni ell6t6sokhoz, tovirbbh a szoci6lis
szolgiiltat5sokhoz val6 hozzi4utits megszervez6s6t,

c) a csal5dgondoz6st, igy a csal6dban jelentkez6 miikod6si zavarok, illetve konfliktusok megold6siinak
el6segitds6t,

d) k<izossdgfejleszto, valamint egy6ni 6s csoportos ter6piils programok szervezesdt,
e) a tart6s munkan6lkiiliek, a fiatal munkandlkiiliek, az adossdgterhekkel 6s lakhat5si probl6m5kkal kiizdok,
a fogyatdkossriggal 6lok, a kr6nikus betegek, a szenved6lybetegek, a pszichi6triai betegek, a k6bit6szerprobl6mdval kiizdok, illetve egy6b szociSlisan rdszorult szemdlyek 6s csakidtagjaik rdsz6re tan6csadiis

nyrijt6siit,

f) a csal5dokon beltili kapcsolater6sftdst szolg6l6 k<izrissdg6pito, csal5dter6pi6s, konfliktuskezelS medi6ci6s
programokat 6s szolg6ltatiisokat, valamint aneh6,z6lethelyzetben dl6 csalidokat segft6 szolg6ltatiisokat.

(3) A csalldsegit6s keret6ben vdgzetl tevdkenysdgnek-a szolg6ltatiist igdnybe vev6 drdek6ben,

m5sok

szem6lyis6gijogainak sdrelme n6lktil- a sztiksdges mdrtdkig ki kellterjednie azigeny bevev6 kcirnyezet6re,
kiikinosen csakidtagj5nak tagiaira. Kiskoni szem6lyre a csal6dsegitds akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskoni csal5dtagj6nak ellit6sa a csal6dsegitds keret6ben indult, 6s

drdekei- a gyermekj6ldti szolg6ltatris ig6nybevdtele ndlki.ilme gfe lel6en b iaosithat6k.
b)

a kiskoni

e

szolgiiltat6s keretdben is

(4) A csahidsegit6 szolgiilatnak az egydn 6s a csaliid szitmdra nyfjtott szolg6ltatiisa t6ritdsmentes.
(5) A csakidsegitdst az onkorm6nyzat a "Belso-Cserh6t" Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegit6 Szolg6lat ftj6n
biztositja.

Gyermekj6l6ti szolgrilat
18.S

(l)Gyermekj6l6ti szolg6lat szervez6si, szolg6ltat6si

6s gondoz6si feladatokat l5t el a vddon6i szolgiilattal

egyiittmrikodve.
(2) A szolgalat feladatai:
a) a telepi.il6sen 616 gyermekek szoci6lis helyzetdnek folyamatos figyelemmel kis6r6se,

b) gyermekek jogair6l, a rdsziikre biztositott t6mogatSsokr6l valo trijdkoztat6s

c)

a v6delembe vett gyermek gondoziisi-neveldsi terv6nek elk6szft6se,

TERVEZET
d) a nevel6si-oktat5si int6zmdnyek gyermekvddel

m

i feladatai

el

l5t6s6nak segitdse,

e) a rendelet vdgrehajt6srinak figyelemmel kisdrdse,

I

felkdrdsre komyezettanulm6nyt k6szitdse, az orokbe fogadni sziinddkoz6k kdriilmdnyeinek

vizsgiiata.
(3) A gyermekj6l6ti szolgiiltat6s t6ritdsmentes.
(4) A gyermekj6ldti szolg6ltat6st az cinkormdnyzat a "Belso-Cserh6t" Gyerme(616ti ds Csakidsegfto
Szol grilat ritj rln biztositj a.

Szem6lyes gondoskodrist nyrijt6 elldtrisok megsziin6s6nek esetei
1e.$

(1) Szoci6lis dtkeztetds eset6ben az
a)

a

elli"i.6;s

megszrinik:

jogosult sajdt k6relm6re

b) jogosult hal6la eset6n

c) a jogosults5gra val6 okok megszrin6s6vel.

(2) Az ell6t6st a Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzat polg6rmestere megszilntetheti, ha azt a jogosult
indokolatlanul2h6napn6l tov5bb nem veszi ig6nybe. Az ellitirs megsziintet6sdrol Cserh6tszentiv6n Ktizs6g
Onkorm 6nyzat po I g6rmester ir6sban 6rte siti az ell ffioIIaL

(3) A hazi segitsdgnyfjtds megsztinik:
a)

a

jogosult k6relmdre,

b) a jogosult hal6la eset6n,
c) a jogosults6gra val6 okok megsztin6s6vel.
@) A hdzi segitsdgnyrijt6st meg kell sziintetni, ha a jogosult indokolatlanul 2 h6napig nem veszi ig6nybe, a
dontdst Cserh6tszentiv6n Krizs6g Onkorm6nyzat polg6rmestere irS,sban kozli az ell6tottal.

(5) Ha az ellifiott a

dcintdssel nem

fenntart6hoz fordulhat.

6rt egyet, az 6rtesit6s kezhezvetelet6l sz6mftott 8 napon beltil a
dtintdsig az ellfttitst vfitozatlanul biztositani kell.

A joger6s 6s v6grehajthat6

A t6rit6si dij fizet6s szabdlyai
20.s
(1) Az 6tkeztet6s6rt tdritdsi dijat kell fizetni.

A szemdlyi tdrftdsi dijat 6vente kdt alkalommal lehet feliilvizsgrilni, ds a feliilvizsgrilat alapjiln
megrlllapitott szem6lyi tdrftdsi dijr6l 6rtesfteni kell a t6rit6si dij fizetds6re kotelezettet. Az iti szemdlyi
(2)

t6rft6si dil azintezmdnyi t6ritdsi dij rendeletdnek kihirdet6sdt kcjvet6 h6nap elsej6tol alkalmazhat6.
(3) A t6rit6si dijat megfizeto m6s szem6ly ir6sban, 6nk6nt v5llalhatja a mindenkori intezmdnyi tdrit6si dijjal
azonos szem6lyi t6rit6si dij megfizetdsdt. Ebben az esetben a jovedelemvizsgtiatot nem kell elv6gezni. A
tdritdsi dijat megfizeto miis szem6ly az intdzmlnyi tdrit6si dijjal azonos szem6lyi t6rit6si dfj megfizet6s6t
egy 6v id6tartamra viillalhatja, amely id6tafiam meghosszabbithato. Ha az idltartam meghosszabbitirs|ra
nem keri.il sor, a szemdlyi tdritdsi dij megSllapilits|ravonatkoz6 6ltal6nos szabiilyokat kell alkalmazni.
(4) A szemdlyi tdritesi dijat az dtkeztetdsdrt havonta ut6lag a h6 10. napj6ig kell megfizetni. A tdritdsi dijak

beszed6se az szociiilis szols6ltatiisok esetdben a hiizisondoz6 feladata.

V. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK
21.$

A rendelet kihirdetdse napj6n l6p hatrllyba, rendelkez6seit

a hatiiro zattal jogerosen el nem
trlmogatiisok tekintetdben folyamatban lev6 i.igyekben is alkalmazni kell.

birrilt, telepiildsi

22.$

(1) ) Jelen rendelet hat6lyba l6pds6vel egyidejtileg hatlly6t veszti Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata

K6pvisel6-testiiletdnek a telepiildsi t6mogatiisokr6l, a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szociiilis
gyermekj6l6tiell6t6sokr6lsz6l6 8/2015.(V1.18.) <inkormrinyzatirendelete

6s

(2) Ez a rendelet a Magyar Kriztilrsas5gnak az Eur6pai Uni6hoz tdrtdn6 csatlakozasiir6l sz6l6 szerzodf,s
kihirdet6sdr6l sz6l6 2004. evi XXX. tdrvdnnyel risszhangban az Europai Kriz<issdgek jogszab6lyaival
ci s

szee gye zteth

et6 s zab

6

I

y

ozitst tartalmaz.

Cserh6tszentiv 6n, 20 15. szeptember 3 0.

i r''\\ .-(e

f-)* :*:\
Cs6rd Istv6n
polgdrmester

dr. Turza Csaba Jozsef

jegyz6

!"la tta'd

wd!lb&,(

Cserh:ltszentivf n Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/20 1 5. (X. 1.)iinkormrinvzati rendelete
a telepiil6si trimogatrlsokr6l, a szem6lyes gondoskodrist nyrijt6 szocidlis 6s gyermekj6l6ti ellStr{sokr6l
Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkormiinyzata kdpviselo-testiilete a szociiilis igazgatilsrol 6s a szoci6lis
ellStrisr6l sz6l6 1993. dvi lll. tv. (tov6bbiakban: Szt.) l.$-rinak (2) bekezd6s6ben, 10.$ (l) bekezddsdben,
25.$ (3) bekezdds b) pontj6ban, 26.$-6ban, 32.$ (3) bekezddsdben, 45.$-iiban, 48.$ (4) bekezd6s6ben,92.$
(l) bekezddsdben, a 1 l5.g (3) bekezd6sdben, a 132.$ (4) bekezd6sdben, valamint, a gyermekvddelemrol 6s
gy6mtigyi igazgarlsr6l szol6 1991. dvi XXXI. ttirvdny (tovrlbbiakban: Gyvt.) 18.$(2) bekezd6s€ben, 29'$iiban,

l3l. S (l)

2011.6vi

bekezd6s6ben kapott felhatalmazits alapjrin, a Magyarorszfryhelyi cinkormdnyzatair6l sz6l6
bekezd6s 8. pontjriban meghat6rozott feladatkiirdben eljilrva a
CLXXXIX. trirv6ny l3.S

(l)

kovetkezoket rendeli el:

I.
AZ ELL

ATA S

FEJEZET

AITIIANOS SZABALYA I

A rendelet hatilva
1.$

(1) A p6nzbeli ell6t6sok tekintetdben e rendelet terilleti hat6lya Cserh6tszentiv6n kcizs6g kozigazgatflsi
tertiletdre terjed ki.

(2) A rendelet szem6lyi hatirlyira vonatkoz6an azSA.3.$-a, ds a Gyvt. 4. $-aaz irrinyad6 a (3) bekezd6s
figyelembev6tel6vel.

(3) A rendelet szem6lyi hatitlya a szoci6lis 6s gyermekj6l€ti szolg5ltatiisok tekintetdben CserhStszentiv6n
krizs6gekben ell6t6st ig6nylo 6s ig6nybe vevokre terjed ki.
(4) E rendelet t6rgyi hatiiya az alirbbi t6mogat6sokra terjed ki:
a) P6nzbeli 6s term6szetbeni teleptildsi t6mogat6sok tekintet6ben:
aa) rendkiviili telepiil6si t6mogatiis
ab) temet6si t6mogatiis
ac) csalildok iskolakezddsi t6mogatilsa
ad) lakoss6g kariicsonyi t6mogatilsa

b) Szoci6lis 6s gyermekv6delmi szol g6ltatiisok teki ntet6ben
ba) falugondnoki szolg6lat,
bb) 6tkeztet6s,
bc)

:

hizi segits6gnyrijt6s,

bd) csal6dsegitds,
be) gyermekj 6l6ti szolgSltat6s

Eljrirf si rendelkez6sek
2.S

(l) Az e rendeletben
k6relmeket

a

szabitlyozott pdnzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si t6mogatilsok megiillapitasa ir6nti

Miitrasz6losi Kdzcis Onkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiviini Kirendelts6g6n (a

tovribbiakban: Hivatal) lehet sz6ban vagy iriisban eloterjeszteni.

(2) A kdrelmet

- ha tcirv6ny m6sk6nt nem rendelkezik-

amelynek illet6kess6gi teriiletdn a kdrelmezo lakcime van.

az a szocifiis hat6skort gyakorl6 szerv bir6lja el,

(3) A szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis alapszolg6ltatrisok ig6nybevdtele onkdntes. Az ell6tdst
ig6nylo a kdrelm6t a szemdlyes gondoskodiist nyirjt6 szociiilis ell6tiisok ig6nybev6tel6rol sz6l6
911999.(X1.24.) SZCSM rendelet 1. melldklete szerinti formanyomtatv6nyon nyfjthatja be.

(4) Elektronikus riton e rendelet hatiiya al6 tartoz6 iigyek nem intdzhetoek.
3.$

(1) A k6relmez6 kciteles a kdrelmeben saj6t, valamint a vele egy hilztartirsban lak6 szem6lyek adatair6l,
jdvedelmi viszonyair6l nyilatkozni, tovribbri a kdrelem benyirjtdsilval egyidejiileg koteles a j<ivedelmi
adatokra vonatkoz6 bizonyit6kokat k6rehndhez becsatoln i.

(2) A p6nzbeli 6s term6szetbeni teleptildsi t6mogat6sok meg6llapitilsa ir6nti kdrelem tartalmazza:
a) a tdmogatrist ig6nyl6 szemdlynek az Szt. 18. $-6nak a),

c),

h) pontjriban szereplo adatait,

b) az igdnyelt telepiildsi t6mogatils jogosults6gi felt6teleire vonatkoz6 adatokat, nyilatkozatokat.
eset6ben a jdvedelem tipusiinak megfelelo igazol6s vagy
ovedel emrol tett nyi I atkozat mel I 6klete.

A jcivedelemtol fiiggo telepiil6si tdmogatiisok
annak fdnym6solata

aj

(3) A jovedelem

a) munkaviszonyb6l szirmaz6 jcivedelem esetdn a kdrelem benyirjt6s6t megelozo havi nett6 keresetr6l
ki6llftott munk6ltat6i igazol6ssal,
b) nyugdij, rokkantsiigi elliit6s, rehabilitrici6s ell5t6s, egy6b nyugdijszerii elkitris eset6n a kifizetett ellit5st
igazolo szelv6nnyel, banki 6tutal6ssal, a nyugdijfoly6sft6 szerv iital tirgyev elej6n megkiilddtt elsz6mol5si
lappaf , vagy az elLit6st megrillapit6 hatitrozatlal

c) 5lliiskeres6si t6mogat6s esetdn a Munkaiigyi Kirendeltsdg 6ltal ki6llitott, a kdrelem benyrijt6s6t megel6zo
h6napban foly6sitott tiimogatiis osszegdrol szolo igazol6ssal, ennek hi6nyriban az utols6 havi foly6sitiis
osszegdt igazolo szelvdnnyel vagy banksz6mlakivonattal, vagy banki igazol6ssal,

d) vrillalkozrisb6l sziirmaz6 jrivedelem eset6n az ad6hat6sitg 6ltal ki5'llitott igazol6ssal, az ad6bevall6ssal le
nem z6rt id6szakra vonatkoz6an havi bont6sban kirillitott kcinyvel6i igazolSssal, ennek hiiinyitban a
v6llalkoz6 nyilatkozat5val,
e) osztdndij eset6n akozdp-, illetve fels6oktatiisi intdzmdny 6ltal ki6llitott igazol5ssal, vagy a sz6mit6g6pes
nyilv6ntartiisb6l kinyomtatott, ds a hallgat6 al|iritsixal elliitott adatlappal,

f) egy6bjrivedelem esetdn ir6sban tett nyilatkozattal igazolhat6.

(4) A jogosults6g meg6llapit6sakor figyelembe vehet6 jcivedelemre vonatkoz6an az Szt. 10.$ (2)-(3)
bekezddse azirinyad6.

(5) A jovedelem sz6mit6sakor figyelmen kivtil hagyand6 jdvedelemre vonatkoz6an az Szt. 10.$ (4)-(5)
bekezddse azirilnyado.

(6) A jogosults6gi felt6telek megiillapit6sfthoz e $-ban szabrilyozottakon tfil sztks6ges egyes

speciSlis

igazoliisok 6s bizonyftdkok kore a konkret ell6trisi forma szab6lyozirsilnii kerirl felsorol6sra.

(7) Nincs sztiks6g igazol|sra azon adatok tekintetdben, amelyek a Hivatal nyilviintartils6ban fellelhetok,
valamint a kdzigazgat6si hat6s5gi eljSrris ds szolg6ltatris 6ltaliinos szab6lyair6l sz6lo 2004. 6vi CXL.
torv6ny (a tov6bbiakban: Ket.) 36. $-6nak (2)-(3) bekezdds6ben foglaltak szerint az adat, illetve igazolSs
beszerezheto.
6s termdszetbeni telepiil6si tiimogat6s megiillapitiisa iriinti k6relemben el6adott
6letkcjriilm6nyek vizsg6lata kapcs6n a k6relem megalapozott elbir6lisa sziiksdgess6 teszi, az ig6nyl6ndl

(8) Amennyiben a p6nzbeli

kcimyezettanulm5nyt kell k6szfteni.

(9) Nem kell kdrnyezettanulm6nyt kdsziteni az igenylorol, ha 6letk<jriilmdnyeit a Hivatal m6r bSrmely
iigyben - a kdrelem benyirjt6s6t megel6zo egy 6ven beltil - vizsgiilta,6s azokban l6nyeges v6ltozds nem
felt6telezheto.

A

p6nzbeli 6s termdszetbeni telepi.ildsi tiimogat6sra val6 jogosults6g elbirirlflsShoz
kotelezhet6 arra, hogy csal5dja vagyoni viszonyair6l a 6312006.(111.27.) Korm6nyrendelet
szeri nti form anyomtatv6nyon ny ilatkozz1k.

(10)

a

l.

k6relmezo

melldklete

A penzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si t:imogat6sra val6 jogosultsiig, a jogosultat drinto jog 6s
kotelezettsdg megrillapitSs 6ra, tovitbbd a hat6s5gi ellen6rz6sre akozigazgatSsi hat6s6gi elj6r6s ds
szolgdltat6s 6ltal6nos szabfiy air o1 sz6l6 torvdny rendelkezdseit kel 1 alkalmazni.
(1 1)

Hatdskiiri szabrilvok
4.$

(l) A

kdpvisel6-testi.ilet a saj6t hat6skcjrdbe tartozo p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si t6mogat5sok
a hatiiskor gyakorl6srit a Polg6rmesterre ruhivza ifi.

eset6ben

(2) A kdpviselo-testiilet azSzt.48. $-a szerinti koztemet6s elrendel6sdvel kapcsolatos hat6skor gyakorl6s5t
a pol g6rmesterr e ruhfzza.

A tSmogatrlsok foly6sitisa
s.s

(1) A nem rendszeres t6mogatiisok kifizetdse az ellfititst meg6llapit6 hatfirozatban megieldlt idopontban
trirtdnik ahhzipenrtirrb6l, vagy a jogosult lakossSgi foly6sz6ml6j5ra ttirtdn6 6tutalSs i{15n.Hdzipdnrtfltbol
tortdno kifizetds esetdn a t6mogat5st a jogosult, vagy meghatalmazollja veheti fel. Ahinipen46rb6l tor1dn6,
a dontdst koveto azonnali kifizetds ldtfenntartiist veszllyerteto, rendkiviili dlethelyzetbe keriilt szem6ly
eset6ben toft6nhet.

A

rendkivtili telepiildsi tiimogat6s term6szetbeni form6ban is nyfjthat6.
tiimogatSst me g5l I apit6 hatir ozalb an kel I rendelkezni.

(2)

A

foly6sit6s m6dj6r6l a

II. FEJEZET
SZOCIALIS NASZONULTSAGTOL FUGG6 PENZBELI
TAMOGATASOr<

NS

TBNNNTSZETBENI TELEPULESI

Rendkiviili telepiil6si tf mogatris
6.$

(1)

A

kdpvisel6-testiilet

a

l6tfenntartdst veszllyerteto rendkiviili 6lethelyzetbe keriilt, valamint az

id6szakosan vagy tart6san l6tfenntarl5si gonddal kiizdo szem6lyek r6,szere rendkivtili telepiil6si t5mogatiist

rillapit meg.
t5mogatrlsban elsosorban azokat a szemdlyeket indokolt 16szesiteni, akik
cinmaguk, illetve csalidjuk l6tfenntart5s6r6l m6s m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankdnt
jelentkez6 ttibbletkiadrisok - igy ktilon<isen betegs6ghez, hal6lesethez, elemi k6r elh6ritftsfthoz, a
v6ls5ghelyzetben l6v6 v6rand6s anya gyermek6nek megtart6s6hoz, iskol6ztatrlshoz, agyermek fogad6s6nak
el6kdszit6s6hez, a nevel6sbe vett gyermek csakidj6val va16 kapcsolatlartSsithoz, a gyermek csal6dba val6
visszakeriil6s6nek el6segiteslhez kapcsol6d6 kiad6sok - vagy a gyermek h5tr6nyos helyzete miatt anyagi

(2) Rendkiviili telepiil6si

segits6gre szorulnak.

(3) A rendkfviili telepiil6si t5mogat6s k6relemre 6s hivatalb6l - ktikinosen neveldsi-oktatrlsi intfzmdny,
gy6mhat6srig vagy m6s csal6dv6delemmel foglalkoz6 intezmdny, illetve term6szetes szemdly vagy a
gyermekek 6rdekeinek v6delm6t ellilt6 t6rsadalmi szervezet kezdem6nyezdsdre - is megiillapithat6.
(4) Rendkiviili telepiildsi t6mogat6s termdszetbenijuttatriskdnt is nyfjthat6.

7.S

(1) Rendkiviili teleptil6si tdmogatiisban kell

rdszesiteni k6relemre azokat

a

szem6lyeket, akik

l6tfenntarlSsukat veszdlyezteto, rendkiviili dlethelyzetbe keriiltek, idoszakosan vagy tart6san l6tfenntart5si
gondokkal kiizdenek.

(2) L6tfenntart/stveszelyeaet6 rendkivtili dlethelyzetnek minosiil, ha a k6relmezo csal|dlirban igazoltan:
a) tart6s betegsdg, tart6s t6ppdnzvagy rokkantsiig miatt jelent6s jovedelem-kiesds kovetkezett be,

b) elemi k6r vagy baleset miatt jelentos anyagi k6r keletkezett,

c)

gy6gyirszati segddeszkozt

kell beszerezni 6s a seg6deszklzre szorul6 szemdly kozgy6gyellSt6sra nem

jogosult,
d) legfeljebb hiiromhavi koztizemi dijtartozirs halmoz6dott fel, melyet oner6bol nem tudnak kiegyenliteni,
e) a nyugdij vagy egy6b rendszeres penzellirtf.s foly6sit5sa
kdsik.

a

jogosults6g meg6llapitris6nak elhriz6diisa miatt

(3) A k6pvisel6-testi.ilet a 6-1. $-ban meghatfnozoll rendkivtili teleptil6si t6mogatiis meg5llapit6sSval
kapcsolatos hat5skor gyakorliis6t a Polgiirmesterre ruhdzza ifi.

III. FEJEZET
EGYEB PENZBELI ES TERMESZETBENI TELEPULESI TAMOGATASOK
Temet6si t6mogatris
8.$

(1) Az onkorm6nyzat temet6si koltsdgekhez valo hozzirjitruliisk6nt temet6si t6mogatSst
elhunyt szem6ly temetds616l gondoskodott.

nyfjt

annak, aki az

(2) A temet6si t6mogat6s osszege egyszeri 20.000 Ft.

(3) A temetdsi t6mogat6s irilnti k6relmet a hal5leset bekdvetkezesetol

szdmitott 60 napon beltil lehet

benyrijtani. A hatdrid6 elmulaszt6sa jogveszto.
(4) A kdrelemhez csatolni kell a nem helyben anyakcinyvezett elhunyt szem6ly halotti anyakonyvi kivonatSt
ds a temetds kdlts6geir6l - atirmogatitst k6r6, vagy a vele egy h6dart6sban 616 csal6dtagla nevdre ki6llitott -

temetdsi szftmla eredeti pdld6ny5t.

(5)

A

temetdsi t6mogat6s meg6llapitdsiival kapcsolatos hatSskor gyakorkis6t

a k6pvisel6-testtilet

a

pol g6rmesterr e ruhfnza.

CsalSdok iskolakezd6si trimogat:lsa
e.$

(1) A Kdpvisel6-testtilet Cserh6tszentiv6n kdzs6gben 6lland6 lak6hellyel rendelkezo csalildok rdszdre az
iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrlsok enyhitdse 6rdek6ben iskolakezd6si tSmogatrist rillapit meg,
amennyiben az adolt 6vi k<ilts6gvet6s ezt lehetovd teszi.

(2) A t6mogatils formSja lehet p6nzbeli 6s termdszetbeni t6mogat6s.

(3) A t6mogatiis <isszeg6t a k6pvisel6testi.ilet az augusztus havi i.il6s6n hatitrozza meg, melynek kifizet6se
hitzip enzI6rb6 I td rt6n i k.

Lakossdg kardcsonyi t6mogatrlsa
10.$

(1) A K6pvisel6-testiilet a Cserh6tszentivdn kdzs6gben 6lland6 lak6hellyel rendelkezo csaliidok rfszere
egyszeri kar6csonyi t6mogat6st itllapit meg, amennylben az adott 6vi kdltsdgvet6s ezt lehetovd teszi.

(2) A t6mogatiis formiija term6szetbeni t5mogat6s

IV. FEJEZET
SZOCIALIS ES GYERMEKVEDELMI SZOLCAT,TA.TASOX
11.$

(1) Az cinkorm6nyzat a kcivetkezo szolgiitatftsokat biztositja:
falugo

nd

nok

i szolgttlat,

6tkeztet6s,

h6zi

segf

tsdgnyrijt6s,

csal6dsegitds,
gyermekj 6ldti szolgilltat6s

Falugondnoki szolgrilat
12.$

A teleptil6sen

a falugondnoki szolg6lat a szoci6lis igazgatdsrol 6s szoci6lis ell6trisokr6l sz6l6

1993.6vi III.

tcirvdny 60. $(1) bekezddse szerinti feladatokat l6tja el.
Ezen ttl, az a teleptil6sen 6letvitelszerien tart6zkod6 szemdly, aki szociillis krirtilm6nyei, ezen beltil kora,
eg6szs6gi 6llapota 6s egy6b aktu6lis 6lethelyzete alapjfin alkalmilag vagy tart6san neh6z 6lethelyzetbe
kertilt, az alihbi szolg6ltatiisra j ogosult :
a) gyermeksziillftds 6vod6ba, iskol6ba

b)
c)
d)

egdszsdgtigyi ell6t6st ig6nyl6k orvoshoz, k6rhinba, gy6gykezel6sre tort6n6 sziilitdsa

gy6gyszerbeszerzls, takarm5nyt6p, ttizel6- ds egy6b beszerzdsek
csal6di esemdnyekre tort6n6 szilllitirs, temetkezdssel kapcsolatos sz6llit6sok, egy6b lakossiigi

iigyintdzds
Etkeztet6s
13.$

(l) Az

6tkeztetds keret6ben azoknak a szociiilisan riiszorultaknak a legalibb napi egyszeri meleg
6tkez6sdrol kell gondoskodni, akik azt rinmaguk, illetve eltartottjaik r6,szdre tart6san vagy 6tmeneti
jelleggel nem k6pesek biztositani, ktiloncisen
a) koruk (65 6v feletti szem6lyek)

b) h6ziorvosi javaslattal igazolt egdszsdgi rillapotuk,(igazolils szerint olyan jellegii betegsdgben

szenved,

amely miatt cinmaga 6tkez6sdnek megoldiisiira m6s m6don nem k6pes)

c)

szakorvosi igazoliis alapjSn kirillitott hiiziorvosi javaslattal igazolt fogyatdkoss6guk, pszichi6triai

betegs69i.ik,

d) szenved6lybetegsdgiik, vagy
e) hajldktalans6guk miatt.

(2)Etkeztetdsben r6szesfti az onkormSnyzat an azigenylot, illetve az iiltala eltartottat is, akijdvedelm6tol
fiiggetleniil kora vagy eg6szsdgi illlapota miatt nem k6pes az 6tkezds6r6l m6s m6don gondoskodni.

(3) Az cinkorm6nyzat lehet6sdget biztosit a teleptildsen 616 fogyatdkos szem6lyek, pszichiiltriai betegek,
hajldktalan szemdlyek vagy szenveddlybetegek rdszdre az etke4eIls igdnybevdteldre, illefve segits6get
nyirjt a saj6t lak6helyiikon tcjrt6n6 6tkeztet6s biztosit6siira.
14.S

(1) A jogosult, a tcirvdnyes k6pviselo, vagy tartiisra 6s gondoziisra koteles hozzifiartoz6
jovedelme alapjSn napi szem6lyi t6rit6si dijat fizet.

az elltfiisdrt

(2) Az dtkeztetds int6zmdnyi t6rit6si dija az egy ell6tottra jut6 szolgiiltatasi 6nkdlts6g ds normativ rillami
hozz6j 6rul 6s kii I dnbdzetdsnek e gy 6te

I

ad

agra j ut6 cissze ge.

(3) Ha az ellifiilsrajogosult tart6si vagy cjrrikl6si szerz6ddst k6tott, a tdritdsi dij fizetdsdre a tart6st 6s
gondoziist v61lal6 a kdtelezett. Ilyen esetben a szemdlyi t6rft6si dij a bekeri.il6si kolts6ggel azonos osszegLi.
(4) Az 6tkeztetdsdrt fizetend6, szemdlyi tdrit6si dij nem haladhatja megaz ell6tott havi jovedelmdnek 30
A szem6lyi t6rftdsi dij meg6llapitds6n6l az ellftfrst igdnylo jovedelmdt kell figyelembe venni.

yo-6t.

(5) A szoci6lisan nem rSszorult szemdly az ell6t6s1rt a fenntart6 riltal megSllapitott teljes iirat

kciteles

fizelni.

(6) Az intdzm6nyi tdrit6si dij osszegdt 6s a jovedelemtol fiiggo szem6lyi t6ritdsi dijat ktiltin rendelet
szabiiyozza.
(7) Az dnkorm6nyzat ell6trisi kcitelezetts6genek az elliitottal kotcitt meg6llapod6ssal tesz eleget.

Hfzi segits6gnyfjtf

s

1s.$

onkorm6nyzat hazi segits6gnyrijt6s keret6ben a szolgSltat6st igdnybevev6 szemdly saj6t
lak6k6rnyezet6ben biztositja az6nf.Jlo dletvitel fenntart6sa 6rdekdben sziiksdges ell6tdst.

(1) Az

(2) A hivi segits6gnyirjtiis keret6ben biztositani kell:
a) az alapveto gondoziisi, 6pollsi feladatok elv6gz6s6t,

b) az cjn6l16 6letvitel fenntartiisiiban, az ellittott ds lak6ktirnyezete higi6ni6s kdriilm6nyeinek megtartiisiiban
val6 kdzremrikciddst,
c) a vesz6lyhelyzetek kialakuliis6nak megelozds6ben, illetve azok elhiirit6siiban val6 segitsdgnyfjt6st.
(3)Hirzi segits6gnyrijtiis igdnybevdtele elott- ktilon jogszab6lyban meghat6rozottak szerint - vizsg6lni kell a
gondoziis i sziiks6gletet, ame lyrol az tntezmeny v ezeto igazol ist 6l I it ki.

A hini segits6gnyfjtiist a megilllapitott napi gondozSsi sztiksdgletnek megfelelo id6tartamban, de
legfeljebb napi 4 6r5ban kell nyrijtani . Ha a gondoz6si sziiks6glet a napi 4 6r6t meghaladja, a szolgiiltat6st
ig6nyl6t azintezml,nyvezeto tiillkortala a bentlakiisos int6zm6nyi ell6t6s igdnybev6tel6nek lehetos6g6rol.

(4)

(5) Az onkorm6nyzat ell6tAsi kotelezettsdgdnek az ell5tottal kotdtt meg6llapod6ssal tesz eleget.
16.S

(I

)

A hrizi segits6gnyrijt6st a k6pviselo-testiilet ingyenesen biztositja.
Csal{dsegft6s
17.$

(l)

Csal6dsegitds keretlben az cinkormiinyzat segits6get nyrijt a mtiktid6si teriilet6n 616 szoci6lis 6s
menililhigi6n6s probldm6i vagy egy6b krizishelyzete miatt segitsdget ig6nylo szem6lynek, csal6dnak az
ilyen helyzethezvezeto okok megelozdse, a krfzishelyzet megszilntet6se, valamint az lletvezetdsi k6pess6g
megorzdse c6lj6b6l.
(2) A csal6dsegitds keret6ben biztositani kell
a) a szociSlis, 6letvezet6si 6s ment6lhigi6n6s tan6csad6st,

b) az anyagi neh6zs6gekkel ktizdok szitm6ra a p6nzbeli, term6szetbeni elkitrisokhoz, tovSbbit a szociiilis
szol gSltatiisokhoz val6

hozzilutits megszervez6s6t,

c) a

igy a csalldban jelentkezo mtik<jddsi zavarok, illetve konfliktusok megold:is6nak

csalridgondozdst,
elosegit6sdt,

d) kozossdgfejlesrto, valamint egy6ni 6s csoportos terSpiiis programok szetvezdsdt,
e) a tart6s munkan6lkiiliek, a fiatal munkandlktiliek, az ad6ss5gterhekkel 6s lakhat6si probl6m6kkal ktizdok,
a fogyatdkossiiggal 616k, a kr6nikus betegek, a szenveddlybetegek, a pszichi5triai betegek, a k6bit6szer-

problEmrival ttizOOt, illetve egydb szociiilisan r6szorult szem6lyek ds csal6dtagiaik r6szdre tanScsad6s
nyrijtrlsrlt,

f) a csalidokon belijli kapcsolater6sit6st szolg6l6 krizdss6g6pfto, csaliidter5piiis, konfliktuskezel6 medi6ci6s
programokat 6s szolg6ltat6sokat, valamint anehl,zdlethelyzetben

616

csal6dokat segito szolg6ltat6sokat.

(3) A csa|idsegft6s keretdben vdgzett tevdkenys6gnek-a szolgiltatitst ig6nybe vevo 6rdekdben, m6sok
szem6lyis6gi jogainak s6relme n6lki.il- a sztiks6ges mdrtdkig ki kell terjednie az igeny bevev6 kcirnyezetdre,
kiiloncisen csalidtagj6nak tagjaira. Kiskorri szem6lyre a csalSdsegit6s akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskoni csal6dtagj6nak ell5t6sa a csal6dsegitds keret6ben indult, 6s

b) a kiskoli 6rdekei- a gyermekj6l6ti szolg6ltatris ig6nybevdtele n6lktilmegfelel6en biztosithat6k.

e

szolg6ltat6s keretdben is

(4) A csal6dsegit6 szolg6latnak az egy6n 6s a csal5d szdmitra nyrijtott szolgitltatisa tdritdsmentes.
(5) A csa|ldsegit6st az dnkorm6nyzat a "Bels6-Cserh6t" Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegito Szolgrilat 0tj6n
biztosftja.

Gyermekj6l6ti szolgdlat
18.$

(l)Gyermekj6l6tiszolg5lat szervezdsi, szolg5ltat6si6s gondozdsi feladatokat l6t elav6don6i szolg6lattal
egytittmrikodve.
(2)

A

szolgitlat feladatai:

a) a teleptil6sen 616 gyermekek szociiilis helyzet6nek folyamatos figyelemmel kis6r6se,
b) gyermekek jogair6l, a r6sztikre biztositott t6mogatSsokr6l val6 titiekoztatils

c)

a v6delembe vett gyermek gondoziisi-nevel6si terv6nek elkdszit6se,

d) a nevel6si-oktat6si intdzmdnyek gyermekv6delmi feladatai ell5tris5nak segit6se,
e) a rendelet vdgrehajt6s6nak figyelemmel kisdrdse,

f) felk6rdsre kcirnyezettanulm6nyt kdszitdse, az orcikbe fogadni szilnd6koz6k kdri.ilm6nyeinek
vizsgiiata.
(3

) A gyermekj6ldti szol g6ltatiis tdrit6smentes.

(4) A gyermekj6ldti szolgiiltat6st az cinkorm6nyzat a "Belso-Cserh6t" Gyermekj616ti ds Csal6dsegito
Szolgrilat ftj6n biaositja.

Szem6lyes gondoskodrist nyrij tri el16trisok megsziin6s6nek esetei
1e.$

(1) Szoci6lis dtkeztetds eset6ben azell1tds megszrinik:
a) a jogosult sajiit k6relm6re
b) jogosult haliila esetdn

c) a jogosults6gra val6 okok megsztinds6vel.

(2) Az ell6t6st a Cserhdtszentiv6n Kcizseg 6nkorm6nyzat polgirmestere megsziintetheti, ha aA a jogosult
indokolatlanul 2 h6napniil toviibb nem veszi igdnybe. Az elliit6s megsziintet6sdrol Cserhiitszentiv6n Ktizsdg
Onko rm 6nyzat pol g6rmester f r6sban 6rtesiti az ellifioltat.
(3) A hazi segits6gnyijtiis megszrinik:
a) a jogosult kdrelm6re,
b)

a

jogosult hal6la eset6n,

c) a jogosultsiigra val6 okok megsztin6s6vel.

@) Ahdzi segftsdgnyrijtiist meg kell sziintetni, ha a jogosult indokolatlanul2 h6napig nem veszi igdnybe,
dont6st Cserh6tszentiviin Krizsdg Onkormiinyzat polgSrmestere ir6sban kozli az ell6tottal.

a

(5) Ha az elli$ott a ddntdssel nem 6rt egyet, az drtesitds kezhezveteletol szilmitott 8 napon beliil a
fenntart6hoz fordulhat. A jogeros 6s v6grehajthat6 dontdsig az ellifiitst viiltozatlanul biztosftani kell.
A t6rit6si dij fizet6s szabrilyai
20.s
(1) Az 6tkeztet6sdrt t6ritdsi dijat kell frzetni.

A szem6lyi tdrft6si dijat 6vente k€t alkalommal lehet feliilvizsgrilni, ds a feltilvizsg6lat alapj6n
megiillapftott szem6lyi tdrftdsi dijr6l drtesiteni kell a t6ritdsi dij fizetds6re kdtelezettet. Az ij szem6lyi
t6ritdsi dij azinlezmdnyitdritdsi dij rendeletdnek kihirdetdsdt kdveto h6nap elsejdtolalkalmazhat6.
(2)

(3) A t6rit6si dijat megfizet6 m6s szemdly ir6sban, cink6nt v6llalhatja a mindenkori intezm6nyi t6ritdsi dijjal
azonos szem6lyi tdritdsi dij megfizet6s6t. Ebben az esetben a jcivedelemvizsgiilatot nem kell elvdgezni. A
t6rftdsi dijat megfizeto miis szemdly az intezmlnyi tdritdsi dijjal azonos szem6lyi tdritdsi dij megfizet6sdt
egy dv id6tartamra viillalhatja, amely id6tartam meghosszabbithat6. Ha az idotartam meghosszabbitiisSra
nem kertil sor, a szemdlyi t6ritdsi dij meg5llapititsfua vonatkoz6 6ltal6nos szab6lyokat kell alkalmazni.
(4) A szemdlyit6ritdsi dijataz dtkeztet6sdrt havonta ut6lag a h6 10. napj6ig kell megfizetni. A tdrft6si dijak

beszeddse az szoc i6l is szol siiltatiisok esetdben a hiuisondoz6 feladata.

V. FEJEZET

zln6

RENDELKEZESEK
21.$

a hat5rozattal jogerosen el nem
t6mogatiisok tekintetdben folyamatban lev6 tigyekben is alkalmazni kell.

A rendelet kihirdet6se napjiin l6p hatrilyba, rendelkez6seit

bfriilt, telepiildsi

22.5

(l)

) Jelen rendelet hat6lyba l6pds6vel egyidejrileg hatitlyifiveszti Cserh6tszentiviin Kcizs6g Onkormiinyzata

Kdpvisel6-testtilet6nek a telepi.il6si tiimogatiisokr6l, a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szociiilis
gyermekj6l6tiell6trlsokr6lsz6l6 8/2015.(Vl.l8.) cinkormiinyzatirendelete

6s

(2) Ez a rendelet a Magyar Krizt6rsas6gnak az Eur6pai Uni6hoz trjrtdno csatlakozis6r6l sz6l6 szerzodds
kihirdet6s6r6l sz6l6 2004. evi XXX. tcirv6nnyel cisszhangban az Eur6pai Krizriss6gek jogszabiilyaival
osszeegyeztetheto szab6ly oz6st tartalmaz.

Cserh6tszentivdn, 20 I 5. szeptember 30.
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NOGRAD MEGYEI KORMANYHIVA
PASZTOI TANAST HIVATALA
Ugyiratsz6m: NO-03B/02/2191 -5 1201 4.

ELLENoRZESI JELENTES
a cserhitszentiv6ni kiizs6gi temet6 ellen6rz6s6r6l

Az ellen6rzds c6lja: annak meg6llapit6sa, hogy a temet6 fenntart6sa megfelel-e a temet6kr6l
6s a temetkez{sr6l sz6l6 1999. evi XLIII. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ttirvdny), valamint a

Torv6ny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 14511999. (X.1.) Kormdnyrendelet

(a

tov6bbiakban:

Korm6nyrendelet) hat6lyos el6ir6sainak.

Az ellen6rzott temet6 helye:
- cserh6tszentiv6n beltertilet 242.helytajzi szitm- mlik6d6 temeto
- cserhrltszentiv6n kiiltertilet 05. helyraj zi szirm -lezttrt temet6

Az ellen6rztitt temeto tulaj donosa:
Cserhiitszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzala (3066 Cserhiitszentiv6n, Kossuth rit 1.)

6s
Ellen6rz6s tipusa. m6dszere: a jogszabdlyok szerint sziiksdges dokumentumok ellen6rz6se
a

helyszinen a temet6 bejar6sa, megtekint6se-

Ellen6rizendo idoszak : 2013.november

1

- 2014. augusztus 3 l.

Az ellenbrzds ideje:-2014. okt6ber 30:

Az ellen6rz6sjogalapja: a Torvdny 7. $ (1) 6s (a) bekezddse'

\
1. A temetd iizemeltet6s6hez 6s
kapcsolatos mesf llapftisok

fenntartisihoz sziiks6ges dokumentumok ellen6rz6s6vel

a) Onkorm6nyzati rendelet
A Trirv6ny 6. $ (4) bekezd6se kimondja, hogy k<iztemet6

esetdben a temet6 hasznrilatSnak rendjdr6l

onkorm6nyzati rendeletben, egy6b temet6k eset6ben temet6szab6lyzatban kell rendelkemi.

hasznSlat6nak rendje szabillyozott Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6testiilet6nek 4/2009. (VII. 23.) sz6mri rendelet6vel a temet6rol 6s a temetkezdsr6l (a

A temet6

tov6bbiakban: onkormSnyzati rendelet).

Az <inkorm6nyzatirendelet tartalmazza a Kormiinyrendelet 4llA. $-6ban foglaltakat:
,,a) a temetcj haszndlatdnak dltaldnos szabdlyait, a temet6ben vdgzett szolgdltatasok, valamint a
ke gtel et gy akor I ds r endj 6t ;
b) a temetriben alkalmazott, fenntartdssal 6s ilzemeltetdssel osszefilggti dtiak mdrtdkdt;
c) a temetdiizemeltetdsi (temetrigondnoki) feladatokat ,!s kotelezettsdgeket, a ldtesltmdnyek
i g 6 nyb ev d t e I 6 ne k

fe lt 6 t e I e i t ;

d) a temetdsi hetyek ktatakftdsdnak (mdretez'is) szabdlyait, a sirhelyhaszndlati id6k meghatdrozdsdt,
a temetdsi helyek gondozasdnak, a novdnyiiltetds 6s a slrjelek alkalmazdsdnakfeltdteleit;
e) a hulladik gt{ijtdsdnek, kezel1sdnek szabdlyait;

fl

a vddett sfrjelek, temetdsi helyek nyilvdntartdsdnak (idedrtve a tovdbbi

temetds lehet6sigdnek

felttintetdsit is) szabdlyait ; "
Az <inkormhnyzati rendelet ter0leti hat6lya a 2. $-a szerinti 6ltal6nos rendelkezdsekben ,,a teleptildsen
ldvo, cinkormhnyzat fulajdon6ban 6116, miik<jd6 temetore terjed ki, amelynek helyrajzi szitma a
krjvetkez6: a\ 242 hrsz. Cserh6tszentiv6n belteriilet6n ldv6 temeto (mtikiid6 koztemetb), b) 05 hrsz.
Cserh6tszentiv6n kiiltertilet6n l6v6 lezfirttemet6". A Korm6nyrendelet 8. $ (2) bekezddse el6irja, hogy
a lezhrt temetSben tal6lhat6 utak karbantart6s6r6l a szab|lyzatban (temetorSl sz6l6 onkorm6nyzati
rendeletben) kell rendelkemi. Lezitrt temet6 ritjainak karbantart6sitrll az Onkorm6nyzati rendelet nem
rendelkezik.

A Korm6nyrendelet 10. $ (4)

a

szab|lyzatban (<inkorm6nyzati
rendeletben) a temet6 egyes teriiletei - de legal6bb sirhelytdblank|,nt az egyes temet6si helyek 6pit6szeti, kert6szeti kialakftasSnak 6s gondozishnak r6szletes feltdtelei meghat6rozhat6k. A temet6si
helyekrol, sirjelekrol, sorokr6l, trjmbrikr6l sz6l6 €s egydb 6pit6szeti feltdteleket az <inkormiinyzati
bekezdds6nek els6 mondata alapj6n

rendelet 3. 6s 8-10. $-ai tartalmazzil<. Az Onkorminyzati rendelet ll-15. $-ai 6llapftj6k meg a
sirgondoz6s felt6teleit (kert6szeti munk6k, kozlekeddsi tertiletek gondoz6sa, temetdsi v6llalkoz6k
tevdkenysdge).

A Korm6nyrendelet 10. $ (1)

6s (2) bekezddsdnek megfeleloen a temet6t - nagys6g6t6l fiigg6en sirhelyt6bl6kra (parcella), a sfrhelyt6bl6kat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetdsi helyeket
a temeto i.izemeltetoje jeldli ki. A sirhelyt6bl6kat, a sorotat 6s a temet6si helyeket szAmozxti kell. A
Korm6nyrendelet 17. $ (l) bekezddse kimondja, hogy a temet6 fenntart6j6nak a temetorol t6rkdpet
(vdzrajzot) kell kdsziteni, amelyen fel kell tiintetni, hogy mely sirhelyt6bl6k, sorok milyen temet6si
helyek cfljhra vannak fenntartva. A vizsg6lt cserh6tszentiv5ni temeto t6rk6pen csak sz6moz6s van.

A Kormrinyrendelet 10. $ (4) bekezd6s6nek m6sodik mondata kimondja, hogy a felt6teleket a temet6si
hely felett rendelkezni jogosulual kotOtt szerz6ddsben kell rogziteni. Az dnkorm6nyzati rendelet 6. $-a
temetdsi hely feletti rendelkez6si jogr6l rendelkezik, de arra nem utal kifejezetten, hogy ehhez
szerz6d6st kell kdtni.

A

Korm6nyrendelet 10.$ (5) bekezddse szerint temetoben alkalmazott temetdsi helyek szdlessdgi,
hosszis6gi mdretdt 6,s az egym6st6l val6 t6vols6g6t a szabfiyzatban kell el6irni. Ezeket az elofr6sokat
az onkorm6nyzati rendelet 7. $-atartalmazza.

Az dnkormhnyzati rendelet 15. $-a helyteleniil a temet5ben elkovetett szab6lysdrtdsek birs6gol6sar6l
rendelkezik. A szab|lys6rt6sekrol, a szab|lysdrtdsi eljardsr6l 6s a szab6lysdrtdsi nyilv5ntartasi
rendszerrol sz6l6 2012. dvi II. torv6ny 254. $ (2) bekezdese kimondja, hogy az dnkorm6nyzatok 2012.
m6jus 3l-ig kotelesek hat5lyon kiviil helyezni az onkorm|nyzati rendeletekben meghatdrozoll
szab6lys6rtdsi rendelkezdseket. Az ellen6rz6skor nem mutattak be hat6lyon kivtil helvezo rendeletet.

b) Kozszolg6ltat6si szerz6d6s

A

temetd fenntart6s6val ds tizemeltetdsdvel dsszefiiggo feladatokat nem kiilon gazd6lkod6 szervezet
v€gzi, hanem maga a temet6 tulajdonosa l6tja el, ez1.rtkdzszolg6ltat6si szerz6d6st [Torvdny 39. f nem
kdtottek.

c) Helyi €pft6si szab6lyzat
A Tdrvdny 8. $ (l)

bekezddse szerint a temet6 be6pitdsi elSiriisait

helyi 6pit6si szab|lyzatban kell
meghatdrozni. Cserh6tszentiviln Kdzsdg Onkormrinyzat Kdpviselotestiiletdnek 712006. (IV. 3.) szftmit
rendelete (a tov6bbiakban: HESZ) 13. $-a r6szletesen tartalmazza a temetore vonatkoz6 dpit6si
el6ir6sokat. A Korm6nyrendelet 3. $ (3) bekezddse kimondja, hogy a temet6 bekeritds6nek vagy 616
sov6nnyel val6 lehat6rolasanak m6dj6t aWESZhatilrozzameg. Ennek a felt6telnek

al#SZmegfelel.

d) Nyilv6ntart6 kcinyv
A Torv6ny 1 8. $ (l) ds (2) bekezddse:
,, (1) A temetdben - a kegyeleti jogok gakorldsa cdljdb6l - a temetdsi helyekrril, befogadd nyilatkozat
alapjdn az elhunytak mds temet1be, temetkezdsi emlLkhelyre tortdnd elhelyezdsdr6l, valamint temetdn,
temetkezdsi eml|khelyen kfvilli urnaelhelyez,is esetdn az eltemetdsre k1telezett szem|ly nyilatkozatdnak
tartalma alapjdn az iizemeltet6 nyilvdntartdst vezet. A sirboltokr6l sz6t6 nyilvdntartds vezetistlre a
sirbolt konyv, az egydb temetdsi helyek nyilvdntartdsdra a nyilvdntart6 konyv szolgdl."
(2) A nyilvdntart6 konyv a kovetkez1 adatokat tartalmazza; foly6szdm, a temetds (urnaelhelyezis
vag/ a hamvak szdtsz6rdsdnak) napja, az elhalt termdszetes szemdlyazonos{t6 adatai, legutols6
lak6helydnek a cime, az elhaldlozds id6pontja, a sirhelytdbla, sirhelysor, temetdsi hety szdma,
valamint az eltemettet1, illetve a temetdsi hely felett rendelkezni jogosult szemdly neve, lakcime, 6s a
s fr em I d kr e vonatkoz 6 b ej e gltzds e k. "
A Korm6nyrendelet 41. $-a:
,, (l) A nyilvdntart6 kanyvbe minden temetdst (urnaelhelyezdst, urnakiaddst, urnakiemel6st,
ham u s z 6r d s t) i d cir e nd s z e r int kel I b ej e gy e z ni.
(2) A holttestmaradvdnyok kozos sfrba helyezdse esetdn a temet6ben vezetett nyilvdntart6 kanyv
rovatdba a koz1s sfrba tdrtdn1 helyeztst, id6pontjdnak 6s a kozos sirnak a megjelotdsdvel be kett
jegyezni.
(3) Az tizemeltetd a sirbolt konyv ds a nyilvdntartd konyv adatait elektronikus adathordozLn is
tdrolhatja. Elektronikus nyilvdntartds esetdn hiteles biztonsdgi mdsolat kdszftdse vagy pdrhuzamos
manualis nyilvdntartds vezetdse szilksdges. "

i

Azizemeltet6 <inkorm inyzata temetdsi helyekrol nem vezet nyilv6ntart6st a Korm6nyrendelet 18. $
(2) bekezddse szerinti adat tartalommal, ezdrt a sirhelyek nem azonosithat6ak a nyilv6ntartassal. A
temetoben nincs sirbolt, igy arr6l nem vezetnek nyilv6ntart6st.

Az

ellen6rz6s alapj6n megSllapfthat6, hogy a nyilv6ntart6 kdnyv vezetdse nem felel meg a T6rv6ny

18. $-5ban 6s a Korm6nyrendelet 41. $-6ban foglaltaknak.

2. A temet6 l6tesit6s6vel. fenntart:{sival 6s iizemeltet6s6vel kapcsolatos megillapft6sok
a) Mrik<id6 temet6
miikiid6
temet6ben a temet6tulajdonos fenntart6 onkorm6nyzat az alibbiak szerint biAositja a Ttirvdny 9. $-

A helyszini ellen5rz6s alapjin a Cserh6tszentiv6n belteriilet 242. helyrajzi

szfimon tal6lhat6

6ban 6s a 13. $-6ban, valamint a Korm6nyrendelet 2-10. $-aiban foglaltakat:

-

a temet6 kozriton g6pj6rmiivel megkozelithet6, gdpj6rmti viirakoz6 hely, valamint a temet6n
beltili tt a ravataloz6 megkdzelitdsdhez gdpjdrmrivel is biztositott,
[Torvdny 9. S 0 bekezdisinek a) pontja 6s Kormanyrendelet 3. S (]) bekezddseJ
a temet$ben levo ravataloz6 alkalmas az elhunyt ravatalozflsina val6 el6k6szitdsdre, a kegyelet
lerov6s6ra, elbricsriztat6shra, a ravataloz6 kiils6 ravatalozhsra is alkalmas, akadSlymentesen
gkrizelithet6, a ravataloz6 kornye zetdt parkszeriien gondozz6k,
[Torvdny 9. S 0 bekezddsdnek b) pontja ds Kormdnyrendelet 5.5 (])-(2) 6s (5) bekezddseil
a temet6ben lev6 ravataloz6 halottak elhelyezds6re szolg6l6 hiit6vel nem rendelkezik,
[Torvdny 9. S 0 bekezddsinek c) pontia ds Kormdnyrendelet 3-S @ bekezddseJ
a temet6 bekeritdse dr6t- 6s fa kerit6ssel r6szben biztositott, ugyanigy a kerit6s melletti sov6ny is,
[Torvdny 9. 5 0 bekezddsdnek e) pontia 6s Kormanyrendelet 3.5 (3) bekezddse]
a temeto kert jellegdt megSrzik, a temetdsi helyek a temetS teriiletdnek 65 %o-6n61kevesebb helyet
me

-

foglalnak el,
[Tdrvdny 13.9 O bekezddse ds Kormdnyrendelet 2.9 (]) es (2) bekezddseJ
a vintlteli lehet6s6g k<izkifoly6val a 150 m6teres szab6lynak megfelel6en biztositva van, a
temetd teriilet6n illemhely tal6lhat6,
[Torvdny 9. 5 0 bekezddsdnekfl pontja 6s Kormdnyrendelet 4.5 @ bekezddse]
a temetSi utak nem sorf6sitottak , ez nem akad6lyozza a ti|6koz6dist 6s a k6zleked€st,
[Torvdny 9. S Q) bekezddsdnek g) pontja 6s Kormdnyrendelet 2.5 @ bekezd,lse]
a hulladdktdrol6s megoldott, amelynek elsz6llit6s6r6l megfelel6en gondoskodnak,

[Tondny 9. S (1) bekezddsdnek h) pontia]
a helyszini ellen6rz6s sor6n a temeto 6pitm6nyeit, kcizmiiveit, l6tesitmdnyeit, k6zc6ltt
z6ldfeliileteit megfelel6en gondozott, karbantartott 6llapotban tal6ltuk, a ravataloz6 rendszeres
takarit6sar6l 6s sztiksdg szerinti fertotlenit6s6r6l a temet6 tizemeltet6je gondoskodik,
[Torvdny ]3. S 0 bekezddse 6s Kormdnyrendelet 5 S 6) bekezddseJ

- a

temet6ben keletkezett hulladdk rendszeres gyrijt6sdr6l, elhelyez6sdr6l

6s

kezel6sdr6l

megfelel6en gondoskodnak,
[Kormanyrendelet

4.

S ( I ) bekezddseJ

- a temetdsi helyek azonosithat6s6ga

nem biztositott, a temetS t6rkdp szerint a sfrhelyt6bla

szimozhslt a temet6ben, helyszfnen nem tiintett6k fel, nyilv6ntart6 kcinyv nincs,

-

[Kormdnyrendelet I 0.5 @ bekezddse]
a sirhelyt6bl6kat a helyszini szemle sor6n a folyarnatos temetdsre megfelel6en el6k6szitetten
talSltuk, mert a sirhelyt6bl6t a tereprendez6s, tiltetvdnyez6s, f6sit6s, valamint a sirhelyt6bl5t
hataro16 rit meg6pit6se elott nem lehet haszn6latba venni,
[Kormdnyrendelet ] 0.5 (3) bekezddseJ

-

a temet6 bejAratfunSl a tdrk6pet, a nyitvatartSsi idot 6s a temet6 rendj6r6l szol6 t6jdkoztat6t nem

fiiggesztett6k ki.

[Kormdnyrendelet ]7.

f

(2)-(3) bekezddseiJ

A helyszini ellen6rzdsen kdsziilt fdnyk6pek az 7. szlmt melldkletben tal6lhat6k.

b) Lez6rt temet6
alapjhn a Cserh6tszentivdn kiilteriilet 05. helyrajzi sziimon tal5lhat6 lezhrt
temet6ben a temetotulajdonos fenntart6 6nkorm5nyzat'az alilbbiak szerint biztositja a Torvdny 9. $ (2)
bekezd6s6ben 6s a T<irvdny 13. $-6ban, valamint a Korm6nyrendelet 8. $-6ban foglaltakat:
- alezhrt temetS nincs k<irbekeritve, de rendben karbantartott.

A helyszini ellen6rzds

c) Szem6lyi feltdtelek
A Korm6nyrendelet 54. $ (1) 6s (2) bekezd6sdben foglalt szakmai kovetelmdnyek:
,,(l) Temetrjiizemeltetdst az a gazddlkod6 szervezet ldthat el, amelynek vezetclje vagt hatdrozatlan
i d ej ti fo gl al ko zt at d s i j o gv i s z o ny b an dl I 6 al k al m az ot ti a
a) kert 6 s z et i, p arkgondoz 6, ill et ril e g kert dp{t ri s z akkd p e s it d s s e l, v agy
Q kAzdpfokti kertdszeti, parkgondoz6, illetrileg kertdpftri vdgzettsdggel, illene felscifokfi intdzminyben
ilye n sz ah dr gyb 6l v iz s gdv al r ende lkezik.
(2) Ha az onkormdnyzat rendelete a Tv. 40. $-dnak (l) bekezddse szerint a kdztemetSn belilli
tevekenysigek elldtdsdra az iizemeltetf szal<szemdlyzetdnek igdnybevArcMt kotelez6vd teszi, az
i)zemeltetdnek a temetkezLsi szolgdltat1lcra vonatkozd feltdteleknek is meg kell felelnie. "

Az onkormfnyzatnll nincs hatirozatlan idejti foglalkoztat6si jogviszonyban olyan vdgzettsdgti
alkalmazofi, aki a KormSnyrendelet 54. $ (l) bekezdds6ben foglalt k6pesitdsi kovetelmdnynek
megfelel. Az onkormlnyzat rendelete nem teszi kotelez6vd a Torv6ny 40. $-a szerinti tevdkenysdgek
e

lv6 gzd s6re az

izemeltet6 Sltal biztos itott

szo I g6ltat6st.

d) TemetS iizemeltet6ssel kapcsolatos iizemeltetoi feladatok
Torv6ny 16. $-a kimondja, hogy,,a temetd iizemeltetds,lt e tdr-vdnyben, kormdnyrendeletben,
temetdszabdlyzatban, tovdbbd koztemetf esetdn onkormdnyzati rendeletben, 6s a kegteleti
ko z s z o l gdlt at ds i s z er z ddd s b e n me ghat dr oz ott r end elke z d s ek s z er int ke l l e l l dtni."

A

Az tizeme lteto cserh6tszentiv6ni onkorminyzat
- meghat6rozta az onkormi{nyzati rendelet 10-14. $-aiban a temetkez6si szolg6ltat6s, illetdleg a
temet6ben vdgzett egy6b v6llalkoz6si tev6kenysdgek ell6tds5nak temet6i rendj6t,
[Torvdny 16. $ a) pont]
- meghat6rozta az onkorm6nyzati rendelet 2-3. $-aiban az eltemetds (urnaelhelyezds) felt6teleit,
idedrfve a temetdsi helyre val6 els6 temet6st megel6z6en a sirhely ki6s6s6r6l (sir6sfs) val6

-

gondoskod6st, [Tdrvdny ]6 f b) pontl
meghat6ro^a az onkorm6nyzati rendelet l1-12. $-aiban a temet6l6togat6k kegyeletgyakorl6s6nak

-

feltdteleit, anyitvatartisi id5t, fTortdny 16. $ c) pont]
megfelel6en biztositja a ravataloz6 6s technikai berendez6sei, valamint a temet6 egy6b kozcdlf

-

l6tesitm6nyei (infrastruktrira) karbantart6s6t, ezeket a hritoasztal kivdtel6vel megfelelSen
mrikodteti, [Torvdny 16. S d) pont]
gondoskodik a temetSbe kisz6llitott elhunytak 6tv6tel6r6l 6s biztositja a temet6 folyamatos nyitva
tartasht, [TOrvdny 16. $ e) pont]
az elhunytakr6l megorzi a nyilv6ntart6st, de a sirhelyekrol nem, [Tbrvdny ] 6. S fl pontJ
L|jekoztatja atemet6l6togat6kat, [Torvdny 16. $ g) pontJ

)

1

\

kijeldlte atemet6si helyeket, [Torvdny ]6. S h) pontJ
rendben elvlgzi a temeto 6s l6tesitmdnyeinek tiszt6n tart6s5t, azutak karbantartiLs6t,

[Tdrvdny16.SrpontJ
osszegyiijti 6s elsz6llftja a hulladdkot, [Torvbny 16. $ j) pontJ
gondoskodik a temet6 rendj6nek betart6s6r6l 6s betartat6sirSl, [Torvdny 16. $ k) pontJ
Osszehangolja a temet6i ldtesitm6nyek, igy kiiloncisen a ravataloz6 hasndlat5val kapcsolatos
temetkez6si szolg6ltat6i tev6kenysdgeket, szervezdsi intdzked6sekkel elSsegiti a temet6s 6s az
urnaelhelyez6s zokken6mentes lefolytat6s6t, [Torvdny 16. $ l) pontJ
gondoskodik az iigyfdlfogad6sr6l. [Tdrvdny ]6 $ m) pontJ

A

cserh6tszentiv6ni temet6 iizemeltetdse
megfelel a T<irvdny 16. $-6ban foglaltaknak.

az alitbb emlitett hi6nyoss6gok megsziintet6sdn kiviil

3. Az ellen6rz6st v6gz6k iavaslata a hi:invossfsok megsziintet6s6re:

a) Onkorm 6ny zati rendelet

-

fe lti lv izs 96l ata

az alilbbi ak miatt :

a rendeletben tegyenek emlit6st an6l, hogy a temetdsi hely feletti rendelkez6si

jog gyakorlilshhoz

szerz6d6st kell kc;tni az onkormdnyzattal,

-

alezitrt temet6 ritjainak karbantart6srir6l sz6l6 el6ir6sokat be kell illeszteni a rendeletbe
ha ez m6g nem tdrtdnt meg, akkor a temet6r6l sz6l6 rendeletben a szab6lys6rtdsi rendelkez6seket

hat6lyon kiviil kell helyezni.

b) A temet6 bejirat6n6l a nyiwatart6si id6t,

a temet6 rendjdr6l sz6l6

t6jdkortat6t 6s a tdrk6pet ki kell

fiiggeszteni.

c) A temet6tdrkdpen fel kell tiintetni,

hogy mely sirhelytibl6k, sorok milyen temet6si helyek clljitra

vannak fenntartva. A temet6 tdrkdpet a v6ltoz6sokkal legalSbb dvente ki kell eg6szfteni.

d) A temetdsi helyekrSlzOl3.januar l. napt6l a Trirv6ny 18. $-6ban

6s a Kormilnyrendelet 41. $-

6ban foglaltaknak megfelel6 adattartalommal nyilv6ntart6 konyv ossze6llit6sa.

e) A temetriben

f)

a sirhelyek jel6l6sdt, szdrnozirs6t fel kell tiintetni.

A ravataloz6ban

a hiitdst

hiit6asaallal kell megoldani.

g) A Korm6nyrendelet 54. $ (1)

bekezdds6nek megfelel6 alkalmazott foglalkortathsa, akhr

hogy egy hivatali dolgoz6 elvdgzi a sziiks6ges tanfolyamot.

A hi6nyoss6gok meesziintet6s6nek hatSrideje: 201 5. mi{rcius 3 1 .

P6szt6, 20i4. november 1 7.
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Cserhftszentiv6n Kiizs6s dnkorminvzat K6pviseld-testiilet6nek
........../2015 (X.1.) iinkormrinvzati rendelete
A temet6kr6l 6s temetkez6sr6l
Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkorm6nyzattnak K6pvisel6-testtilete a temet6kr6l 6s a
temetkezdsr6l sz6lo 1999. evi XLI[. tcirv6ny 41. $ (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s
alapj6n, Magyarorsz|ghelyi onkorm6nyzatair6|sz6lo20ll.6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (1)
bekezddsdnek 2. pond6ban meghatirozott feladatkordben elj6rva a kovetkezoket rendeli el:

Altakinos rendelkez6sek

1.$
1.A rendelet hatdlya kiterjed Cserh6tszentiv6n Kcizsdg kozigazgat6si teriilet6n tal6lhat6
koztemet6kre, azok l6tesitmdnyeire, valamint az ott vlgzett temetkezdsi tevdkenysdgekre
6

s temetke

z€si szolsit ltat6sokra.

2.A rendelet szem6lyi hatalya kiterjed a

k<jztemet6 tulajdonos6ra, fenntart6j6ra,
tizemeltetoj6re, a koztemet6ben temetkezesi szolgttltat6st vegzok,re, illetve mindazokra a
term6szetes 6s jogi szem6lyekre, akiket a kdztemetoben vegzett tevdkenysdgiik, vagy a
koztemeto hasznfiata, a szolg|ltatdsok igdnybev6tele sor6n jogok illetnek, vagy
kotelezettsdgek terhelnek.

3.A mrikod6 koztemeto a Cserh6tszentiv6n Krizs6gi Onkorm6nyzat tulajdonitkepezo

a.
b.

Cserh6tszentiv6n beltertilet 242 hrsz. ingatlanon l6v6 temeto ( mtikddo
koztemet6 )
Cserh6tszentiv6n kiilteri.ilet 05 hrsz. insatlanon l6v5 temet6 ( lezffi temeto )
Temetd fenntartis:ira 6s iizemeltet6s6re

2.S

I A temeto l6tesit6s6rol, fenntartris6r6l 6s iizemeltet6s6r6l

a Cserhiitszentiv6n

Kcizs6gi

Onkorm6nyzat gondoskodik.

2. Az <jnkorminyzat

kezel6s6ben l6v6 temet6ben az alilbbi infrastruktur5lis felt6teleket

biztositja:

a.

utat,

b. ravataloz6t
c. a temet6 bekerit6s6t,

d. vizvdteli lehet6s6get, illemhelyet,
e. a temet6 teri.ilet6nek - rendletet6s6nek 6s a helyi jelleg6nek

f.

parkosit6sdt,
a hulladdkt6rol6t.

Temetkez6si szabflyok

3.S

megfelelo

I

l.

A kozsdgben halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradv6nyait elhelyezni

csak

a mrik<ido kdztemetoben lehet. A temetkez6s tortdnhet kopors6ban, vagy a hamvak
urn6ba tcirt6no elhelyezesdvel. A hamvakat tartalmazo umf"t az eltemetteto, vagy
egyetdrtes6vel m6s hozzifiartozo kiv6ns6g6ra a korm6nyrendeletben foglalt felt6telek
mellett ki kell adni.
2. A koztemetoben egyhtn| valamint vil6gi szertart6ssal tortdno temetds egyardnt
lebonyolithat6.
a
J.
A temetkez6si tev6kenysdget a szolg6ltatist vdgzo a kegyeleti elvdr6sokhoz ill6
m6don kell, hogy megszervezze.
4. A lezfirt temetoben temetkezdsi tev6kenysdget nem lehet folyatni. A lezirt temetot
mindaddig kegyeleti helykdnt kell gondozni, amig felszrimol6s6r6l dont6s nem
sziiletik.
5. Lezftrt temetobol ds sirhely t6bl6b6l a holttest-maradv6nyokat exhum6l6s ttj6n lehet
ftthelyezni a miikodo koztemetobe. Az exhum6l6st csak az illet6kes tiszti foorvos
enged6lye 6s eloir6sa szerint lehet elv6gezni, elszftllitfsithoz kiilcin engeddlyre is
sztiksdg van

Temet6si helyek

4.$

1.

A temetoben

a.
b.

c.

2.

a temet6sre haszn6lt helyek a k<ivetkezok:
egyes sirhely,

kettes sirhely,
urnasirhelv

A temet6ben l6vo sirhelyek m6retez6se:

a.
b.

egyes sir

kettes sir

c. urnasirhely

2,10 mhosszri, 1,60 m sz6les,
2,10 m hosszri, 2,50 m sz6les,
1,00 m hosszri, 0,80m szdles.

3. A rendelet hatiiyba

l6p6se utiin dpitendo sirboltokban legal6bb ketto kopors6 szdmfra
kell helyet biztositani, egyebekben az elhelyezendo kopors6k szdma az rdnyadS.

4. A sirhelyek m6lysege -

a r6temetdsi lehetosegtol, illetve a talajadotts6gokt6l fiiggoen
1,80 m6tertol2.50 m6terig terjedhet, az urn6s sirhely mdlysdge 1,00 m6ter.

5.

A sirra elhelyezheto siremldk m6rete maximum:

a.
b.

egyes sirhely
kettes sirhely

c. urnasirhely

1,90 m hosszit, 1,20 m sz61es,
1,90 m hosszri, 2,10 m sz6les,

0,60 m hosszti, 0,40 m szdles

6. A temetkezdsi

hely feletti rendelkez6si jog gyakorl6s6ra - aTtv.22. $ (2) bekezd6se
szerint - a temet6si helyre helyezheto szemdlyek kcir6nek meghatdrozdsdra, siremldk,
sirjel 6llit6sdra 6s mindezek gondozilsftra terjed ki.

7. Felnott sirhelybe

kopors6ban tcjrtdno r6temet6s alkalmazisa ndlktil, a sirban meg 2
urna helyezheto el.

8. A

sirhelyeket a temetds alatt 6116 sirhell.t6bl6kban, folytat6lagos sorrendben kell

felhaszn6lni.

9.

Temet6si hely, sirbolt felnyit5s6t az ANTSZ enged6ly6ben 6s
foglaltak szerint kell elv6gezni.

a

szabfrlyzatban

A temet6si helyek haszndlatrinak ideje, a haszndlati dijak
s.$

1. Az

2.

egyes temet6si helyeket hozzittartoz6ik a rendeletben foglaltaknak megfeleloen
hasznflv a korl6tlan ideig j ogosultak.
Ahaszniiati jogosults6g kezdo napja azeltemetls napja

A rftemet6s
6.$

1. A

2.

r6temet6sre vonatkoz6 enged6lyt a fenntart6 a simyit6sra vonatkozo szabfilyok
mellett 25 ev ut6n adhatja meg.
Sirhelyeket kifalazni, kibetonozni kideszkilzni, m6s el nem boml6 anyaggal kibdlelni
tilos
Urnaelhely ez6s - Urnakiadris

7.S

l. A hamvakat tartalmaz6 urn6t urnasirban temetni, vagy sirhelybe rritemetni egyar6nt
szabad.

2. Az eltemettet6,

vagy egyet6rtds6vel m6s hozzffiartoz6i kiv5ns5gra az urnit az ifivetel
igazolfsdval ki kell adni, 6s ennek megtort6nt6t a nyilv6ntart6sban is fel kell jegyezni.

Temetd l:[togat6si rendje 6s a sireml6kekkel kapcsolatos 6pit6si munkrik szabrilyai

8.S

1.

2.
3.

Cserhiitszentiv6n kdzs6g temetojdben a nyitva tart6s nem korl6tozott, folyamatosan
nyitva tart.
A temetoben tart6zkod6k kotelesek m6sokat nem zavawa a kegyeleti hely szellemnek
megfelelo magatartdst tanirsitani. A temet6si szertart6st megzavarni nem szabad,
minden zajkelt6s kertilendo. A rendzavar6 felsz6lithat6 a temeto elhagyitsitra.
A temetoben az avart, elszfrad koszortikat, illetve vir6gmaradv6nyokat el6getni tilos.
A sirhelyek gondoz6s kcjzben keletkezo hulladdkot a kijel6lt hullad6klerak6 helyen
kell elhelyezni, melynek a rendszeres elsz6llit6s6r6l az cinkormitnyzat gondoskodik.

A sireml6k

l-

e.$

l. A temetoben vdgzendo munk6k idopontj6t, illetve azok vdrhat6 idotartamffi

-

a

sirgondoz6s 6s a sfrok virdggal tort6no betiltetes6t kivdve - a fenntarto iital me$elcilt
szem6lyeknek be kell jelenteni, legkdsobb a tev6kenys6g megkezd6se elott 3 nappal.
2. Az dpitdsi munk6kat vegzo v6llalkoz6k vas6rnap es tinnepnapok alkalm6val a
temetoben nem dolgozhatnak, tov6bb6 munk6jukkal semmilyen m5:s esetben nem
zavarhatjitk a bricsriztat6s ds temet6si szertart6sokat. A munkavegz6s sor6n a
szomsz6dos temetesi hely nem s6ri.ilhet, gondoskodni kell. hogy eredeti 6llapot ne

vfltozzon.
J. A fenntart6 irrisbeli |nozzhjfrul:lsa sztiks6ges az 6pft6anyagoknak a temet6be val6
beszfllitr{sf.Jroz, tovdbbf 6pit6si vagy bontfsi munkriknak a temet6ben vaki
elv6gz6s6hez. A v{llalkoz6 ktiteles a fenntart6 r6sz6re temet6 fenntartfsi dijat
fizetni, melynek m6rt6k6t a 1. sz. mell6klet tartalmazza. ????
4. Az 6pitdsn6l felhaszniiando omlesztett anyagot (pl. beton) rigy kezelni, illetve
felhaszn6lni, az a fdlddel kcizvetlentil ne drintkezhessen (pl. vaslemez vagy
kever6g6p). Az epitesi hulladdkot, annak keletkez6se napj6n el kell sz6llitani.
5. A temetobe g6pj6rmrivel, motorker6kp6nal behajtani 6s ott kozlekedni tilos. Ez a tiltAs
nem vonatkozlk a mozg6skorl6tozottakra az engedelyezett ds fenntart6si munk6latokat
vegzokre, illetve rendkivi.ili dlethelyzetben sztiks6ges egy6b g6pj6rmrivekre (pl.
ment6aut6, ttizolt6s6g, egy6b k6relh6rit6s).

Temet6 rendje

10.$
temet6 rendj6t szabiiyozo hirdetm6nyeket a temet6 bejiratitnfi j6l l6that6 helyen
kell kiftiggeszteni.
A temeto tertilet6re kuty6t bevinni - vasvezet6 kutya kiv6tel6vel - tilos.
A kegyeletr tirgyakat sirokra iiltetett ndv6nyeket valamint a sirok diszit6s6re szolg6l6
anyagokat eltulajdonitani, elmozditani tilos.
A sireml6k fel6llitris6t vagy fehijfttrstfi a fenntart6n6l k<itelezo ir6sban bejelenteni.
Megrong6l6dott, elavult vagy dtiledezo sireml6k helyredllititsftra az izemeltet6 a sirral
rendelkezni jogosultat felsz6lithatj6k. Eredm6nytelen felsz6lit6st kovet6en 6letvesz6ly
elh6rit6sa 6rdek6ben a fenntarto a sirjelet rendelkezni jogosult kolts6g6re
elt6volithatja.
A temeto tertlet6n f6t iiltetni 6s kiv6eni csak a fenntart6 iriisbeli hozzhifuulf.siwal

1. A

2.
3.
4.
5.

6.

lehet.

A tem et6 lezhr 6sa,

m

e

gsziintet6se, kiii rit6se

11.$

6s kiiirit6sdrol az dnkorm6nyzat
jogszab6lyi el6ir6soknak megfeleloen.
2. A temeto lezirilsirt ds megszi.intet6s6t megelozoen jogszabillyban meghathrozott
m6don a megsziintet6s t6nydt kozze kell tenni.
3. Lezirt temeto vagy temetoresz betemetett sirjai, sirboltjai felett l6tesitett sireml6k a
hasznflati ido le nem jSrtriig - kegyeleti szempontb6l - nem idegenithetS el, 6s m6s
sirra, sirboltra nem helyezheto 6t.
1.

Kciztemeto lezirdsitro| megsztintet6s6rol
gondoskodik

a

4.

Mrikdd6 temet6ben vagy temetordszben fel6llitott siremldkeket lebontani, 6thelyezni
csak a fenntart6 enged6ly6vel szabad.

5.

Zin6 rendelkez6s
12.$

l. A rendelet a kihirdetest k<jveto napon l6p hat6lyba.
2. A rendelet hat6lyba l6p6se el6tt megv6ltott temet6si helyekre a sirhelyek felett
rendelkezesi jog kezdo id6pontja e rendelet hat6lyba l6p6sdnek d6tuma.
3. A rendelet hat6lybal6p6s6t kovetoen - rokoni hfttter n6lktili, elhagyott 3 6ve
gondozatlan sirok eset6ben a sirhelyeket rijra lehet 6rt6kesiteni, ha a fenntart6 6 h6nap
idotartamon beltil egy orsz6gos, egy megyei 6s egy helyi lapban, valamint a
koztemetoben j6l l6that6 helyen ezzel kapcsolatos hirdetmdnyt tesz kdzze 6s a sirokat
nem v6ltja meg rijra senki.
4. E rendelet a belso piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6 Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs
2006I 123 IEK ir6nyelv6nek me gfelel.

Cserh6tszentiv6n, 201 5. szeptember

Csord Istv6n
polg6rmester

3

0.

dr. Turza Csaba J6zsef
jegyzo

1. szimri mell6klet

II.

Egy6b dijtdtelek

V{llalkoz6 6ltal sireml6k fllitfsai munkfhozhasznflt teriilet dija: 5.000 Ft/ nap.
????

'l"tt

t,

',L

n.- Muuh-lLll

Cserhritszentivrin Kiizs6g 6nkormr{nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
10/2015 (X.1.) iinkorm{nvzati rendelete
A temet6kr6l 6s temetkez6sr6l
Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkormdnyzatinak K6pviselS-testiilete a temetokr6l 6s a
temetkez6srol sz6l6 1999.6vi XLIII. tcirv6ny 41. $ (3) bekezddsdben kapott felhatalmazhs
alapjdn, Magyarorszdghelyr onkorm6nyzatairol s26162011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)
bekezd6sdnek 2. pontj6ban meghatitrozott feladatkcir6ben elj6rva a kovetkezoket rendeli el:

Altalfnos rendelkez6sek

1.S
(1) A rendelet hatiiya kiterjed Cserh5tszentiv6n K<izs6g kozigazgat6si teriiletdn tal6lhat6
koztemetokre, azok l6tesftm6nyeire, valamint az ott vegzett temetkezdsi tevdkenysdgekre
6 s temetke ze si szolgftltat6sokra.

(2) A rendelet szemdlyi hattiya kiterjed a koztemet6 tulajdonos6ra,

fenntart6j6ra,
iizemeltetojdre, a kriztemetoben temetkezesi szolgitltat6st vdgzol<re, illetve mindazokra a
termdszetes ds jogi szemdlyekre, akiket a kdztemetoben vegzett tev6kenysdgiik, vagy a
koztemeto hasznillata, a szolgilltat6sok ig6nybev6tele sor6n jogok illetnek, vagy
kotelezetts6gek terhelnek.

(3) A mrikddo kciztemeto a Cserh6tszentiv6n Kozsegi Onkorm6nyzat tulajdonifikepezo

a.
b.

Cserh5tszentiv6n belteriilet 242 hrsz. insatlanon l6vo temeto ( mrikodo
koztemeto )
Cserh6tszentiv6n kiilteriilet 05 hrsz. insatlanon l6v6 temeto ( lezfirt temeto )
Temet6 fenntartfsfra 6s iizemeltet6s6re

2.S

(1) A temet6 l6tesit6s6r6l, fenntart6s6r6l 6s tizemeltetdsdr6l a
0nkorm6n

y

Cserh6ts

zentivin Kozs6si

zat gondosko dik.

(2) Az cinkorm6nyzat kezeles6ben l6vo temetoben az alihbi infrastruktur6lis felt6teleket
biztositja:

a.

b.
c.
d.
e.
f.

utat,
ravataloz6t
a temet6 bekeritds6t,
vizveteli lehetSsdget, illemhelyet,
a temet6 teriilet6nek - rendletet6s6nek
parkosit6siit,
a hullad6kt6rol6t.

6s a helyi jellegdnek megfelelo

Temetkez6si szabflyok

3.$

(1) A kozs6gben halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradv6nyait elhelyezni csak
a mtikodo kciztemetoben lehet. A temetkez6s tort6nhet kopors6ban, vagy a hamvak um6ba
tortdno elhelyez6s6vel. A hamvakat tartalmazo u,'rrffi az eltemetteto, vagy egyet6rt6s6vel
mlshozzdtartozo kiv6ns6g6ra a korm6nyrendeletben foglalt feltdtelek mellett ki kell adni.

(2)

A koztemetoben

egyhfni, valamint vil6gi szertart6ssal tort6n6 temet6s egyartnt

lebonyolithat6.
(3) A temetkez6si tev6kenysdget a szolgtitatlstvegzo
kell, hogy megszerv ezze.

a

kegyeleti elv6r6sokhozillo m6don

(4) A lezttrt temetoben temetkez6si tev6kenys6get nem lehet folytatni. A lezdrt temet6t
mindaddig kegyeleti helykdnt kell gondozni, amig felszftmolits6r6l dontds nem szi.iletik.
(5) Lezart temetobol 6s sirhely t6bl6b6l a holttest-maradv6nyokat exhum6l5s ritjrin lehet
ifihelyezni a mrikrido koztemet6be. Az exhum6l6st csak az rlletekes tiszti f6orvos
enged6lye 6s el6ir6sa szerint lehet elvdgezni, elszfrllittshhoz kiilon enged6lyre is szilksdg
van
Temet6si helyek

4.$
(1) A temetoben a temet6sre hasznflt helyek a k6vetkezok:

a.
b.

c.

egyes sirhely,
kettes sirhely,
urnasirhely

(2) A temetoben l6v6 sirhelyek m6retezdse:

a.
b.

c.

egyes sir

kettes sir
urnasirhely

2,10 m hosszir, 1,60 m sz6les,
2,T0 m hosszri, 2,50 m sz61es,
1,00 m hosszri, 0,80m sz6les.

(3) A rendelet hatdlyba l6p6se ut6n 6pitendo sirboltokban legaldbb ketto kopors6 szftminakell
helyet biztositani, egyebekben az elhelyezendo kopors6k szitma azirilnyado.
(4) A sirhelyek m6lys6ge - a r5temet6si lehetos6gtol, illetve atalajadotts6gokt6l fiiggoen 1,80
m6tert6l 2.50 meterig terjedhet, az urrrfls sirhely m6lys6ge 1,00 m6ter.
(5) A sina elhelyezhetS sireml6k m6rete maximum:

a.
b.

egyes sirhely

kettes sirhely

c. urnasfrhely

1,90 m hosszri, 1,20 m szdles,
1,90 m hosszri, 2,I0 m sz6les,
0,60 m hosszri, 0,40 m sz6les

(6) A temetkez6si hely feletti rendelkez6si jog gyakorl6s6ra - a Ttv. 22. $ (2) bekezd6se
szerint - a temetdsi helyre helyezhet6 szem6lyek kor6nek meghatftrozilsSra, sireml6k, sirjel
ftllitisdra 6s mindezek gondoz6s6ra terjed ki.

(7) Felnott sirhelybe kopors6ban tcirt6no r6temet6s alkalmaz6sa n6lki.il, a sirban meg 2 uma
helyezheto el.

(8) A

sirhelyeket
felhaszniilni.

a temet6s alatt ell6 sirhelyt6blikban,

folytat6lagos sorrendben kell

(9) Temet6si hely, sirbolt felnyit6s6t az ANTSZ enged6ly6ben 6s a szab6lyzatban foglaltak
szerint kell elvdgezni.
A temet6si helyek hasznilat{nak ideje, a hasznflati dijak
s.$

(I) Az egyes temet6si helyeket

hozzffiartoz6ik

a

rendeletben foglaltaknak megfeleloen

hasznSlva korl6tlan ideig jogosultak.

(2) A haszn6lati jogosults6g kezd6 napja az eltemetes napja

A rr{temet6s
6.S

(1) A r6temet6sre vonatkoz6 enged6ll't a fenntart6 a simyit6sra vonatkozo szab|lyok mellett
25 ev ut6n adhatja meg.

(2) Sirhelyeket kifalazni, kibetonozni kideszktvni,m6s el nem boml6 anyaggal kibdlelni tilos
Urnaelhelv ez6s - Urnakiadis

7.S

(1)

A hamvakat tartalmazo

urn6t urnasirban temetni, vagy sirhelybe r6temetni egyar6nt

szabad.

(2) Az eltemettet6, vagy egyet6rt6s6vel m5s hozztrtartoz6i kiv6ns6gra az umifi az 6tv6tel
igazolilsflal ki kell adni, 6s ennek megtcirt6nt6t a nyilv6ntart6sban is fel kell jegyezni.
Temet6 l6togatfsi rendje 6s a sireml6kekkel kapcsolatos 6pit6si munklk szabdlyai

8.$
(1) Cserh6tszentiv6n kdzs6g temetoj6ben a nyitva tart6s nem korl6tozott, folyamatosan nyitva
tart.

(2) A temet6ben tart6zkod6k kotelesek m6sokat nem zavarva a kegyeleti hely szellemnek
megfelelo magatartist tanrisitani. A temet6si szertartilst megzavami nem szabad, minden
zaj

keltds keriilend6. A r endzav ar6 felsz6lithat6 a temet6 elhagySs6ra.

(3) A temet6ben az avart, elszfirad koszorirkat, illetve virdgmaradv6nyokat eldgetni tilos. A
sirhelyek gondoz6s kozben keletkezo hulladdkot a kijeldlt hullad6klerako helyen kell
elhelyezni, melynek a rendszeres elsz6llit6shrSl az onkorm6nyzat gondoskodik.

A sireml6k

e.s

(l) A temet6ben

vegzendo munk6k idopontj6t, illetve azok vitrhat6 idotartamft - a
sirgondoz6s 6s a sirok virriggal tortdno betiltet6sdt kiv6ve - a fenntart6 fital megfelolt
szem6lyeknek be kell jelenteni, legkdsobb a tev6kenysdg megkezd6se elott 3 nappal.

(2) Az 6pitdsi munk6kat vegzo v6llalkoz6k vas6rnap ds tinnepnapok alkalmfxal a
temetoben nem dolgozhatnak, tov6bb6 munk6jukkal semmilyen m6s esetben nem
zavarhatjftk a bricsriztatds 6s temet6si szertart6sokat. A munkavegzes sor6n a szomsz6dos
temet6si hely nem s6riilhet, gondoskodni kell, hogy eredeti dllapot ne v|ltozzon.

(3)

A

fenntart6 ir6sbeli hozziilinulftsa szi.iksdges az epitbanyagoknak a temetobe va16
besztilittsfthoz, tov6bb6 epit6si vagy bont6si munk6knak a temetoben val6 elvegzesehez.
Az 6pitdsn6l felhaszn6land6 dmlesztett anyagot (pl. beton) i,gy kezelni, illetve
felhaszn6lni, az a fttlddel kozvetleniil ne 6rintkezhessen (pl. vaslemez vagy kever6g6p).
Az epitesi hullad6kot, annak keletkezdse napj6n el kell sziilitani.
(4) A temet6be g6pj6rmuvel, motorker6kpftnal behajtani 6s ott kdzlekedni tilos. Ez a tilt6s
nem vonatkozik a mozg6skorltfiozottal<ra az enged6lyezett 6s fenntart6si munkiilatokat
vegzokre, illetve rendkiviili 6lethelyzetben szi.iksdges egydb g6pj6rmtivekre (pl.
ment6aut6, tizoltS sitg, e gy6b k6re I h6rit6s).
Temet6 rendje

10.s
(1) A temet6 rendj6t szabiiyozo hirdetmdnyeket a temeto bejarutiniij6l l6that6 helyen kell
kifliggeszteni.
(2) A temet6 teriilet6re kuty6t bevinni

-

vasvezeto kutya kivdteldvel

- tilos.

(3) A kegyeleti titrgyakat, sirokra iiltetett ndvdnyeket valamint a sirok diszitesdre szolg6l6
anyagokat eltulaj donitani, elmozditani tilos.
(4) A sireml6k fel6llit6s6t vagy fehijit6srit a fenntart6n6l kcitelez6 ir6sban bejelenteni.

(5) Megrong6l6dott, elavult vagy diiledezo siremldk helyre6llit6s6ra az izemelteto a sirral
rendelkezni jogosultat felsz6lithatjAk. Eredm6ny'telen felsz6lit6st kcivetoen 6letveszdly
elh6rit6sa drdekdben a fenntart6 a sirjelet rendelkezni jogosult krilts6gdre elt6volithada.
(6) A temeto tertilet6n fiit tiltetni 6s kiv6gni csak a fenntart6 ir6sbeli hozzttjirdirsiival lehet.

A

tem et6

lezfr 6sa, m e gsziintet6s e, kiiirit6s

e

11.S

(l) K<iztemeto lezfrhs6r6l, megszi.intetds6rol 6s kiiirit6sdrol az <inkorm6nyzat gondoskodik a
jogszab6lyi eloir6soknak megfeleloen.
(2) A temeto lezfrlsirt 6s megsztintetesdt megelozoen jogszab6lyban meghatiro,zott m6don
megsziintet6s t6ny6t kozze kell tenni.

a

(3) Lezart temet6 vagy temetoresz betemetett sirjai, sirboltjai felett ldtesitett sireml6k a
haszn6lati ido le nem j6rt6ig - kegyeleti szempontb6l - nem idegenitheto el, 6s m6s sirra,
sirboltra nem helyezheto 6t.
(4) Mlikddo temetoben vagy temet6r6szben fel6llitott sfremldkeket lebontani, 6thelyezni csak
a fenntart6 enged6ly6vel szabad.

Zir6 rendelkez6s
12.$
(1) A rendelet a kihirdet6st koveto napon l6p hat6lyba.

(2) E rendelet a bels6 piaci szolgiitatirsokr6l sz6l6 Eur6pai

Parlament 6s

a

2006 / 123 IEK iriinye lv6nek megfelel.

Cserh6tszentiv6n, 201 5. szeptember
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