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Kdsziilt: Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testtilet6nek 2016. augusztus 26. napjfin
Hivatal CserhStszentivrini Kirendeltsdg6nek 6pi.ilet6ben
( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. ) megtartott iil6s6rol.
a M6traszol6si Kozcis Onkormrinyzati

Eszter
Bal6s Istvdn Andr6s
B6nyey Zsolt
Lord

Jelen vannak:

alpolgSrmester
k6pviselS

kdpviselo

CservcilgyiZoltinBarnab6s k6pvisel6
Tan6cskoziisijoggal rdsa vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti aljegyzo

Lord Eszter alpolgiirmester koszont<jtte a jelenldvoket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki jelen van, a testi.ilet hathrozatkepes. Megkdrd ezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
kdpviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testtlet egyhangirlag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

l.

Javaslat az avar 6s a kerti hulladdkok nyiltt6ri 6get6s6nek szab|lyairol sz6lo 612015.(11.27. )
onkorm5nyzati rendelet m6dosit6s6ra
ElSterjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester

2.

Javaslat

a

telepi.il6si thmogatilsokr6l,

a

szem6lyes gondoskod6st nyirjt6 szocirllis

6s

gyermekj6l6ti elLit6sokr6l sz6l6 912015.(X.1.) dnkormSnyzati rendelet m6dosit6s6ra
Eloterieszto: Lord Eszter alpolg6rmester

3.

Javaslat beiskol6z5si segdly meg6llapitds6ra

Eloterjeszto: Lord Eszter alpolgiirmester

4.

Egyebek

1.

Napirend

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, a napirendi pontoz kapcsol6d6 anyagot ( 1. szimf mell6klet ) a
meghfv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. Azert volt sztiks6g egyrlszt a rendelet
m6dosit5s5ra, mert any6ri h6napokat - jirnius, jrilius 6s augusztus - a helyi rendelet nem szabillyofia,
ugyanis ene az id6szakra vonatkoz6an kormSnyrendelet hat6rozzameg a nyiltt6ri 6get6s szabillyait.
Kerte az 6szrev6te

I

ek

et hozzhszol6sokat a nap irendi ponttal kapc sol atban

B6nyey Zsolt k6pvisel6 hozzhszolilshban elmondta, hogy t<ibb h6tv6gihhzzal rendelkezo tulajdonos is
jelezte, hogy nem tudnak a rendeletnek eleget tenni, j6 lenne, ha a kijelolt napokon tov6Lbb lehetne
dgetni. Sztiks6gesnek tartja, hogy a keddi 6s p6nteki napon este 18.00 6ra helyett 20.00 6r6ig
lehessen ezt megtenni.

K6rte a k6pv i selok tov5bbi d szrev6tel

ei

t, hozzitszolfisait.

A K6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek azzal,hogy keddi 6s p6nteki napon 10.00 6r6t6l-20.00 6r6ig
lehessen 6getni.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangrilag -4 igen szavazattal

-

az alitbbi rendeletet alkotta:

Cserhftszentiv6n Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3/2016.(VIII.29.) iinkorminvzati rendelete
al'la'r 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabilyair6l
^z
A rendelet a jegyzokonyx 1la szitmt mell6klete

2.

Napirend

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st

a

meghiv6val egytitt mindenki megkapta, ittanulmilnyozhatta(2. szitmfi mell6klet ).
A rendelet m6dosit6sSr a egyrlsrt azert volt sziiks6g, mert jogszab|lyvl.ltozits miatt, a Berceli ,, BelsoCserh6t" Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegito SzolgSlat nem v6gezhette tov6bb a gyermekj6l6ti 6s
csal6dsegito szolg6lat feladatait CserhStszentivSn teleptil6sen. Ezt a szolgSltathst az onkorm5nyzat a
M6trasz6los Kozs6g 6nkorm6nyzata CsalSd- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat ritj6n biaositja. Sziiks6ges
volt tovSbb5 a rendelet egyes pontjait a hatrilyos jogszab6lyoknak megfeleloen m6dositani.
K6rte a k6pv ise 16k 6 szrev6tel

A k6pvi

se

e

i

t, hozzbsz6l6sait a nap irend i ponttal kapc solatban.

lo-testii I et tagi ai egyet6rtettek az elhangzottakkal

A k6pviselo-testi.ilet egyhangrilag -4igen szavazallal

-

.

az ali,};,bi rendeletet alkotta:

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4/2016.(VIII.29.) iinkorminvzati rendelete
a telepiildsi trimogatr{sokr6l, a szem6lyes gondoskodrist nyfjt6 szocirilis

6s

gyermekj 6l6ti elk[tri sokr6l

A rendelet

3.

a

jegyzokonyv 2la sz6mri melldklete'

Napirend

Lord Eszter alpolg6rmester javasolta, hogy az iskolakezddssel kapcsolatos kiad5sok enyhit6se
6rdek6ben egyszeri iskolakezd6si t6mogatrissal segits6k az lrintett csal6dokat. Ismertette a tavalyi
t6mogat6si osszegeket.
2016. 6vre ajavaslata a k<jvetkez6
5.000 Ft/f6
20.000 FVfo

javasolja kifizetni a menetrendszerinti j6rat b6rlet 6r:it havonta 2.500 Ft-ig, tov6bbi aki nem
menetrendszerinti j6rattal j6r ( Holl6ko, Cs6cse ) csalSdonkdnt maximum 2.500 Ft/h6
t6mogatrlst javasol.
K6rte a jelenl6v6k 6szrev6teleit, hozzitszolisait az elhangzottakkal kapcsolatban.

k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek abban, hogy az elozo evi 6sszegekkel t6mogass6k a
csal6dokat, 6s azok a csal6dok, akik saj6t g6pj6rmrivel hordj5k a gyerekeket az illtalinos iskol6ba
havonta csalSdonk6nt - fi.iggetleniil att6l, hogy h6ny gyereket visznek - 2.500 Ft t6mogatSsban

A

16szestiljenek.

A k6pviselok egyet6rtettek
ho^{k.

a

javaslattal 6s egyhangtlag - 4 igen szavazatlal - az alitbbihatirozatot

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6.(Y lll.2 6.\ szfim fi hathr ozata
A 2016/2017-es tan6vre nyrfj tand6 iskolakezddsi tf mogatisokr6l
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CserhitszentivSn Kozsdg 6nkormiinyzata Kdpviselo-testtilete, mint dont6shoz6
igy hatfirozott, hogy a 201612017-es tandvre a csal6dok iskokiztatSssal
kapc so lato s kiadrlsainak enyh it6sdre, az al|bbi t6mo gat6sokat bi ztos itj a :

testiilet

Ovoddsok

Altal6nos iskol6sok
Kdz6piskol6sok

5.000 FVfo
10.000 Ft/fo
20.000 FVfo

aut6busz b6rlet megvis6rl6sr{hoz - azon tanul6k rdszdre, akiket nem az
Onkorm6nyzati busz szilllit Phszt6ra az iskol6ba, vagy nem PSszt6ra jilr
menetrendszerinti j6rattal iskolSba. Aki nem menetrendszerinti jSrattal j6r (
Holl6k6, Csdcse ) csal6donk6nt maximum 2.500 Ft/h6 t6mogat6st 6llapftanak
meg.

A

K6pviselo-testtilet felhatalmarta

t6j6koztassa

az

alpolg6rmestert,

hogy az

a k6pviselo-testi.ilet ddnt6sdrdl ds a tov6bbi sziiks6ges

6rintetteket

int6zked6seket

tegye meg.
Hat6ridS: folyamatos

Felelos: Lord Eszter alpolgilrmester

Az alpolghrmester e napirenden beliiljavasolta megt6rgyalni az 6vod6s

6s 6ltal6nos iskolSs gyerekek
6tkez6si tdritdsi dijkedvezmEnyet, ugyanis ezt a k6pviselo-testtlet egy tan6vre iilapitja meg, p6nzi.igyi
helyzete fiiggv6ny6ben.

Lord Eszter alpolg6rmester az elozo 6vekhez hasonl6an a 201612017 tandvre

25%o-os 6tkezdsi tdrft6si

dijkedvezm6ny megrillapit6srlt javasolta a Kdpvisel6-testtiletnek.

A K6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek az alpolgirmester javaslat6val.
A K6pviselo-testtilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal -, az alilbbihatSrozatothofia'.
Cserhritszentivin Ktizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
120I6.(YlIl.26.\ szfmfi hatflrozata
6tkez6si t6rit6si dij kedvezm6ny meg{llapitisri16l
28

A kdpviselo-testiilet tgy hatfirozott, hogy a 201612017-es tandvre a Cserhiitszentiviini
6vod5s 6s 6ltal6nos iskol6s gyerekek r1szdre 25%o-os dtkezdsi t6ritdsi dijkedvezm6ny.t
6llapit meg.
Felhatalmazza az alpolg5rmestert, hogy az oktatSsi int6zm6nyeket t6j6koztassa a
k6pviselo-testi.ilet dont6s6rol, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.
Hatrirido: 6rtelemszerti
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

+

titjlkoztatta a jelenl6voket, hogy Cserh6tszentiv6nr6l egy_ gyermek j6r
Phsrtora bolcsciddbe. P6szt6n sincs megoldva a bolcsodei ell6t6s, ezert a P6szt6i Onkormdnyzat

Lord

E,szter alpolg6rmester

30.000 FVgyerek osszeggeltSmogatja a magilnbolcsode miikod6s6t. Megkereste ot a bolcsode vezetoje

6s k6rte, hogy az rinkorm6nyzat is j6ruljon hozzi az I fo - Cservolgyi-Urb6n N6ndor cserh6tszentiv6ni bolcsod6s kolts6geihez. Az alpolg6rmester elmondta azt is, hogy Cserh6tszentiv6n
Onkorm6nyzatanem koteles bolcsod6t fenntartani, ugyanis tudom6sa szerint 5 fo ig6nylo kell ahhoz,
hogy kotelezo legyen annak fenntart5sa.

Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti

aljeg-vz6 megk6rdezte, hogy t6mogat6s esetdn az onkorm6nyzat a

bolcsod6t vagy a sztilot t6mogatja.

Lord Eszter alpolg6rmester v6lasz6ban elmondta, az onkormiinyzat a bolcsode 6ltal ki5llftott havi
szhmla S|yo-itt, t6riten6 meg sz6mla ellen6ben.

Kdrte a jelenldvok 6szrevdteleit, hozzitszol|sait azelhangzottakkal kapcsolatban.

A K6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek abban, hogy

a havi koltsdg sloA-iLt megt6riti az onkormilnyzat

szitmla ellen6ben.

A K6pvisel6-testiilet egyhangirlag

-

4 igen szavazaltal

-

az alilbbihathrozatothorta:

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
biilcs6dei ellitris kiilts6geihe z val6 hozzhjhrilftssal kapcsolatban

29 12016.(YllI..26.\ szitmfi

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testiilet tgy hathrozott, hogy az I fo Cserh6tszentiv6ni bolcsod6s - Cservolgyi-Urb6n
N5ndor - kolts6geinek 50"/o-6t a 201612017-es tan6vben szhmla ellen6ben a szi.ilok
rdszdre megt6riti.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazta az alpolgitrmestert, hogy az drintetteket t6j6koztassa
a k6pvisel6-testtilet dont6s6rol 6s a tovSbbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: folyamatos
Felelos: Lord Eszter alpolgrirmester

Napirend

A)

1112006.(1X.12.) sz6mri ,, az rinkormhnyzatt kitiintet6sek 6s dijak alapit6sSr6l 6s
adomftny oz5s6r6 l " s z6 I 6 rende let fe I ii lv i zs g iil atfir a

Javaslat

a

El6terjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester

B)

Etkeztetds alapszolgilltatils mrikod6si enged6ly6nek mell6kletek6nt szereplo megSllapod6s
m6dosit5sa
Eloterjesao: Lord Eszter alpolg6rmester

C) HSzi segitsdgnyrijtdrs

alapszolg6ltat6s mtikod6si enged6ly6nek mell6kletek6nt szerepl6

megdllapod5s m6dosit6sa
Eloterjesa6: Lord Eszter alpolg6rmester

D)

Javaslat szociSlis 6tkeztet6s biaositris6ra meg6llapod6s megkot6s6re
Eloterjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester

E)

Javaslat falugondnoki munkakor betolt6s6re piiyhzat kiir6s6ra
Eloterjeszto: Lord Eszter alpolgfrmester

F) Tijekortat5s az ortodox zsid6temet6vel

kapcsolatban

Eloterjesdo: Lord Eszter alpolg6rmester

G) Kl6tyik Eva Cserh6tszentivS,ni

lakos levele a k6pvisel6-testtilet fel6

Eloterieszt6: Lord Eszter alpolgiirmester

H)

Lakoss6gi bejelent6s parlagfti elterjed6s6vel kapcsolatban
Eloterieszto: Lord Eszter alpolg6rmester

I)

Templom bricsri megszervezdsdvel kapcsolatos feladatok
Eloterjeszo: Lord Eszter alpolg6rmester

J)

Schmidt GSbor cserh6tszentiv6ni lakos kdrelme a k6pviselS-testi.ilet fel6
Eloterjeszt6: Lord Eszter alpolg6rmester

K)

Javaslat betonilteresz 6rt6kesit6s6re
Eloterjesa6: Lord Eszter alpolgSrmester

****{<

A)

Lord Eszter alpolgSrmester javasolta, hogy vizsg6lj6k feliil az dnkorm6nyzat 2006-ban alkotott
rendelet6t, amely az onkormdnyzati kittintet6sek 6s dijak alapit6s6r6l 6s adom6nyozishr6l sz6l. Ez a
rendelet nem tartalmaz posztumusz diszpolgriri cimet. Az aljegyzoasszony elkeszitette az tj
rendelettervezetet ( 3. sz6mrl mell6klet ), melyet a meghiv6val egyi.itt mindenki megkapott 6s
6ttanulm6nyozhatott.

K9rte az 6szrevdtel

ek et, hozzhsz6l Ssokat a nap

irendi ponttal kapcso latban.

A

k6pviselotestiilet tagjai egyetdrtettek az alpolgfirmester javaslat|val, 6s eryhangrilag
szavazattal az alilbbi rendeletet alkotta

- 4 igen

Cserhdtszentivdn Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/20 1 6. (VIII.29.)iinkorminvzati rendelete
Az iinkormAnyzati kitiintet6sek 6s dijak alapitisir6l 6s adominyozhshr6l

A rendelet ajegyz6k6nyv 3laszbmfi mell6klete
B)
Lord Eszter alpolgiirmester thj5koztatta a k6pviselo-testiiletet, hogy a N6gr6d Megyei KormSnyhivatal
ellenorz6st tartott, melynek sor6n megSllapit6sra keriilt, hogy a h6zi segits6gnyrijtris alapszolg6ltat6s
meg6llapod6s6t jogszab|lyv|ltozils miatt m6dositani sztiks6ges. A m6dositott megSllapod6s tervezetet
a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta rittanulmiinyozhatta ( 4. szfmf mell6klet ).
K6rte a kdpvi

se

l6k 6 szrev6telei t, hozzhsz6lilsait a n apirend i ponttal kapc

sol atban.

Eszrevdtel, hozzhszolils nem hangzott el a k6pvisel6k r6sz6r6l.

A k6pvisel6-testi.ilet eryhangrilag- 4 igen szavazattal- az al6bbi hatfirozatothozta:

6

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkormfnvzata K6nvisel6-testiilet6nek
30/2016.(VIII.26) szim f hatf rozata
ahhzi segits6gnyrijtds alapszolgiltatris16l sz616 megfllapodds elfogadisi16l
Cserhiitszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo{estiilete, mint dont6shoz6
testiilet tgy hat|rozott, hogy a csatolt 4. szitmt mell6klet szerint elfogadja a ,,
MegSl lapod 5s h|zi segits6gnyrijtdsra " sz6 16 meg6l lapod6st.
k6pviselo-testi.ilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy az irj meg6llapod6sr6l
t5jdkoztassa az 6rintetteket, tovrlbbil a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Szoci6lis 6s
Gy6miigyi Osztiiyht ( 3100 Salg6tarj6n, R6k6czi tt 36. ), valamint a tov6bbi

A

sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerti

Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

c)
Lord Eszter alpolgilrmester hasonl6an az elozo napirendi ponthoz tiljekodatta a k6pviselo-testiiletet,
hogy az 6tkeztet6s alapszolg6ltat6s meg6llapodSsrlt is jogszab6lyv|ltozils miatt m6dositani sztiks6ges.
A m6dositott meg6llapodSs tervezetet a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta iittanulm6nyozhatta
(5. szimri mell6klet).
K6rte a k6pvi selok 6szrev6telei t, hozziszol6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.
Eszrev6tel, hozzitszolis nem hangzott el a k6pviselok r6szdrol.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazattal

-

az alilbbihatfirozatothoAa:

Cserhdtszentivin Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
16.(Y IJL2 6.\ szfimfi hatir ozatt

3 | / 20

@t6sbiztosft6s6r6lsz6|6meg6l|apod6se|fogadris6r6I
Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testi.ilete, mint dontdshoz6
testtilet {ugy hatirozoff, hogy a csatolt 4. szhmt melldklet szerint elfogadja a ,,
Meg6l lapod6s dtkeztet6s biaos it6srir6l

"

sz6l6 meg6llapod6st.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy az fj meg6llapod6sr6l
tSjdkoztassa az 6rintetteket, tov6bb5 a N6gr6d Megyei Korm5nyhivatal Szoci6lis 6s
Gy6mi.igyi Oszitd'lyfit ( 3100 Salg6tarjSn, RSk6czi tt 36. ), valamint a tov:ibbi
sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.
Hat5rido: 6rtelemszerii

Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester
D)

Lord Eszter alpolg6rmester a napirendi ponttal kapcsolatban ti$ekortafta a k6pviselo-testiiletet, hogy
Cserh5tszentiv6non 3 fo veszi ig6nybe az etkertetest. Jelenleg a sz6llitrlst Koz6rdr6l a falugondnoki
g6pjrlrmtivel oldj6k meg, azonban ennek kolts6ge igen magas, 6s vannak olyan helyzetek, amikor a
falugondnoki g6pjSrmiivel egydb helyre kell menni, ebben az esetben m6s m6don kell megoldani a
szSllitist. Javasolta, hogy ugyanrigy, mint a komyezo rinkormSnyzatok Cserh6tszentiv6n is a Franka
2000 KFT-tol rendelje meg 2016. szeptember I . napj6t6l az ebedet, aki a sziilitirst is biztositja.
K6rte a k6pvisel6k 6szrev6telei t, hozzhsz6l5sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

Koz6rdr6l' Szerinte ok
B6nlze), Zsolt k6pviselo javasolta, hogy ne v6llaljSk az ebed hord6sSt
\rutui-ty"n m6don biztos meg tudj6k oldani az ebed kiszdllit6sSt.
Lord Eszter alpolgSrmester v illaszihan elmondta, hogy nem v6llalj6k a sz6llit6st'
A k6pvisel6-testiilet egyhangrila g - 4 igen szavazattal

32

I

2016.(Y111.26.1 szhmfi hathr

a szociilis 6tkeztet6s

-

az alibbihatfirozatothozla:

oztta

ellitisfra

Cserhftszentivin Kozs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testi.ilete, mint dont6st hoz6
testiilet ttgy hatirozott,logy 2076. szeptember 1. napjSt6l a szoci6lis 6tkeztet6s
ell6t6sfra hatilrozatlan id6re a Franka 2000 KFT-vel ( 3060 Phsrto, Fo ft 54. ;Fi6k
telelpe: Als6told, Bableves Puszta ) meg6llapod6st k6t'
K6pvisel6-testiilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy a megSllapod6s
megkOi6s6vel kapcsolatban a tovilbbi szi.iks6ges intdzkeddseket tegye meg, illetve irja
aA al6.

A

HatSrido: 6rtelemszeni
Felelos: Lord Eszter alpolgSrmester
E,)

Irord Eszet alpolg6rmester javasolta, hogy a falugondnoki 6ll6shely bettilt6s6re irjanak ki p|lyinatot.
Atadta a sz6t az aljegyz6nek.

Kitti

aljegyzo hozz6sz6l6sSban elmondta, a falugondnoki 6ll5s betdlt6s6re amely kozalkalmazotti munkakor - pillyhzatot kell kiirni. A kozszfera SllSsport6ljdn 15 napra kell
meghirdetni, ahol a munkakor betolt6s6hez sztiksdges felt6teleket is meg kell jelolni. A pillyinati
kiir6st helyben szok6sos m6don is meg kell hirdetni a helyi lakosok kor6ben. Az erre a c6ka
osszehivott kcizmeghallgatSson vagy falugyiil6sen a jelentkez6k irfsos p|lyhzatukat ismertetik,
szem6lyesen bemutatkoznak, jelzik a falugondnoki munkakorrel kapcsolatos elk6pzel6seiket. Fentiek
ut6n a jelentkezok koziil a lakossSg kivSlasztja a szilmhra legszimpatikusabb szem6lyt, de a kinevezo
szerv a helyi <inkormhnyzat kdpvisel6-testiilete, a munk5ltat6i jogokat a polgiirmester gyakorolja.
A kor6bban tcjrtdnt megbeszdl6sek alapj6n elmondta, hogy a jelentkezoknek alSbbi pillyhzati
felt6teleknek kel lj en megfelelni
- 8 6ltal6nos iskola
- B kateg6rir{s jogositv6ny
- magyar6llampolg6rs6g
Nagl,n6 Kaszala Katalin

-

cselekvok6pess6g
biintetlen elodlet
falugondnoki k6pesit6s, vagy a k6pesit6s megszerz6s6nek 2 6ven beliili vfllalSsa
A he lyi smer et a p6ly iuat benyirj tris6n6l e lonyt j elent.

Az alpolghrrnester k6rte ajelenl6vok 6szrevdteleit,hozzilsz6lilsait
A kdpvi

se

I

a napirendi ponttal kapcsolatban.

o-testii let tagj ai egyet6rteff ek az elhangzottakkal.

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazattal

-

az alilbbihathrozatothorta;

8

Cserh

n

AIIYZA

/2016.(YlIl.26.\ szhmfi hathrozata
A falugondnoki 6ltfs bettitt6s6re l<tirt pillyhzati felhivissal kapcsolatban
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Cserhiltszentiv5n Ktizs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete, mint drjnt6shoz6
testiilet figy hatirozott, hogy falugondnoki kozalkalmazotti munkakor bet<ilt6s6re
piiyinatot fr ki, mely pSlyizatot a kozszfdra 6ll6sport6lj6n 15 napra meghirdeti,
melyben a munkakcir betoltds6hez sziiks6ges felt6teleket megjeloli. A piiyfnaiikiir6st
helyben szokdsos m6don, a helyi lakosok kcir6ben is meghirditi.
Piiyhzatifelt6telkdntazalitbbiakathatfurozzames:
- 8 6ltal6nos
- B kateg6ri6s jogositvriny
- magyar iillampolg6rs6g
- cselekvok6pessdg
- biintetlen elo6let
- falugondnoki k6pesit6s , vagy a k6pesit6s megszerzdslnek 2 6ven beli.ili vrillalisa

A

pSlyinat elbirillilsdnirl el6nyt jelent: helyismeret,

j6

kommunik6ci6s k6pess6g,

lakoss6g e ll5t6s5val kapcsolatos tapasztalt.

A

k6pvisel5-testiilet felhatalmazza az alpoledrmestert, hogy

a

pitlyhzat kifr6sr{val

kapcsolatban, a tov6bbi szi.iks6ges intdzkeddseket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester, Nagynd KaszalaKatalin

Kitti aljegyzo

F)

Lord Eszter alpolg6rmester ismertette a kdpvisel6-testiilet tagjaival, hogy lev6lben megkereste ot a
Magyarorsz6gi Auton6m Orthodox Izraelita Hitkozoss6g, melyben a segits6g6t k6ri, hogy a
Cserh6tszentiv6non ldvo zsid6 temeto - amely a 05 helyraj zi szitmt ingatlanon tal6lhat6 - is
visszakeriilj on a Hitkozd s s6g tulaj donSba. S zem6lyes tal6lkoz6t kert.
Az alpolghrmester szerint el6szor el kell drinteni, hogy sz6nd6kukban 6l - e a tulajdonjogot 6tadni
vagy sem, ezt kovetoen cdlszeni veliik felvenni a kapcsolatot.
Bal5s IstvSn Andrris kdpvisel6 elmondta, hory abban a temetobe, nem csak ennek a hitkozoss6gnek a
halottait temett6k, hanem m5s vall6sriak6t is. Szerinte az oda kivezet6 rittal kapcsolatban nagy
probl6m6k lehetnek, ezt atemetot ugyanis jelenleg gdpj6rmrivel megkozeliteni nem lehet.
Aztjavasolta, hogy elobb nezzenek ut6na a fentieknek,6s azt kovetoen ddntsenek.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek az elhangzottakkal.
A k6pviselo-testiilet egyhangflag

-

4 igen szavazallal - az alilbbihatfirozatothoda:

Cserhatszentivdn Kiizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
/2016.(YIIl.26.l szhmfi hathrozata
az o rthodox zsid6tem et6 tulaj donj o ginak 6truh fuzfsi.l,. al kapcsolatban
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Cserh6tszentivrln Kdzs6g Onkorm5nyzata K6pvisel6-testiilete, mint d<int6shoz6
testiilet tgy hatirozott, hogy nem zfurk6zik el a Magyarorszigi Auton6m Orthodox
Izraelita Hitkozdss6g k6relm6t6l - melyben a 05 helyrajzi sz6mri ingatlanon
elhelyezked6 zsid6temet6nek a tulajdon6ba val6 kertl6set k6ri - 6s rigy hathtozott,
hog elozetes id6pont egyeztet6st kovet6en szemdlyes megbesz6ldst kezdem6nyez a
hitkozoss6g k6pvisel6ivel. A k6relemr6l ert kcivet6en - a k6sobbiek folyamSn
sz6nd6kozik d<inteni.

9

A

k6pviselo{estiilet felhatalmazza az alpolg6rmestert

a tov6bbi sziiksdges

int6zkeddsek megt6tel6vel.

Hatrlrido: drtelemszerti
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester
G)

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegvzo thjekortafta a k6pviselo-testiilet tagSait, hogy Kl6tyik Eva
Cserhiitszentivdni lakos ( volt polg6rmester ) k6relemmel fordult a kdpviselo-testiilethez ( 6. szdmri
mell6klet ). Az aljegyzo asszony felolvasta a kdrelmet.

Lord Eszter alpolg6rmester javasolta, hogy ert a napirendi pontot kegyeleti okokb6l ne tirgyaljik.
Egy6bk6nt mrlr tobb alkalommal napirendre tiztek hason16 thrgyt beadviinyokat Kl6tyik Eva r6sz6rol,
6s legut6bb tgy hatiroztak, hogy azigyetlezhrtnak tekintik, nem kiviinnak foglalkozni vele.
Szerinte elore kell tekinteni, 6s munkSjukkal a teleptil6s fejlod6s6t kell elosegiteniiik.
A k6pviselo-testtlet tagjai tudom6sul vett6k az alpolg6rmester javaslat6t.

A kdpviselo-testi.ilet egyhangrilag - 4 igen

szavazattal

-

az alilbbihathrozatothozta:

Cserhdtszentivfn Kiizs6g Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
| 6.(YIll.2 6.\ szimfi hatir ozata
Kldtyik Eva cserh6tszentivini lakos k6relm6vel kapcsolatban
3 5 | 20

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata , KepviselS-testiilete,

testtilet

mint

dont6shoz6

frry hatirozott. hogy Klttyik Eva k6relm6vel melynek tartalmifi
- Cs6r6 IstvSn Polg6rmester Ur hal5la miatt nem

megismert6k 6s tudomSsul vett6k
kiv5nnak 6ll6st foglalni.

Kinyilv6nitottilk azon torekvdsiiket, hogy a tovSbbiakban nem rlll sz6nd6kukban az
elmrilt id6szak-e t6m6ban felmeri.ilt vit6s kdrddseivel foglalkozni, el6retekintenek,
munk6j ukkal a te lepi.il6s fej I 6d6s6t i gyekeznek szol grllni.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazta az alpolgSrmestert, hogy az 6rintettet taj6koztassa
k6pviselo-testiilet ddrntdsdr6l, 6s

a

a

tov6bbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

HatSrido: 6rtelemszeni

Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester
H)

Lord Eszter alpolg6rmester tilekoilatta a k6pvisel6-testilletet, hogy sz6ban bejelent6s 6rkezett

a

telepiil6sen l6vo elszaporodott parlagfiivekkel kapcsolatban.

Nag),n6 Kaszala Katalin

Kitti aljeryz6 tijlkoztatta a

testtiletet, hogy

a parlagfri mentest6s

az

onkormSnyzat feladata.

Cservcjlgyi Zolt6n Barnabds k6pvisel6 elmondta, hogy o parlagfiivet nem tal6lt, de azonban allergdnt
tartalmazo gyomnovdnyt igen. L6that6 a hirdetdtribl6n is, hogy szeptember 17. napjitra tSrsadalmi
munk6t szerveztek, a patakmeder kitisztitSsa 6rdek6ben.

Lord Eszter alpolg6rmester ti$ekortatta a jelenl6v6ket, hogy a Biikki Nemzeti Park termdszetore
elmondta, az els6 lak6dptlettol az utols6 lak6dpiiletig lehet csak a gyomot irtani.

10

A k6pvi

se

I

o-testiilet tagj ai tudom6su I vett6k az elhangzottakat.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazattal

-

az alilbbi hatfirozatothozta'.

Cserhf tszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
sz6mi hathr ozata
Parlagffi mentesit6ssel kapcsolatban

36 12016.(YIII.26.)

Cserhitszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testi.ilet irgy hathrozott, hogy a hat6lyos jogszab6lyoknak eleget t6ve
Cserhiitszentiv6non gondoskodik a parlagfti folyamatos irt6s5r6l.

A

kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza

az

alpolg5rmestert

a tov6bbi sztiksdges

int6zkeddsek megt6tel6re.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

r)

Lord Eszter alpolgirmester elmondta, el kell donteni a kdpviselo-testiiletnek, hogy

tartanak-e

falunapot.

Bal6s IstvSn Ar"rdr6s k6pviselo szerint a lakoss6g nagy r6sze nem tartja helyesnek
megrendez6s6t. O nem tudja - mivel elhunlt a polg6rmester - hogy mi helyes, 6s mi nem.

a

falunap

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy mivel a polgSrmester fr nagyon beteg volt, nem gondolt
arra, hogy mulatsSg legyen. Kultur6lis rendezv6nyre, templombricsrira gondolt, 6s e rendezv6ny
keretdn beli.il diszpolgSri cfm iftadilsSra.
Bal6s Isw6n Andr6s kdpviselo szerint a templombricsri az rendben van, a kulturrllis rendezv6nnyel
egyet6rt.

Lord Eszter alpolg6rmester olyan biifet szeretne, ahol csak k6v6t 6s iiditot lehet v6s6rolni.
BalSs Istv6n Andriis k6pvisel6 elmondta, hogy 6 kegyeleti okb6l nem v6llalja a biif6t.

Cservrilg.vi Zolt6n Barnab6s k6pvisel6 szerint meg kell tartani a falunapot.

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljeryz6 javasolta, hogy a templomban tartand6 tinneps6gen legyen a
kitiinteto cim 6tad5sa, a pl6b6ni5n pdeig legyen megtartva a ki6llit6s megnyit6ja, ezt kovetoen meg
lehet vend6gelni a r6sztvevoket egy csendes eb6ddel.
B6n)rey Zsolt k6pvisel6 elmondta, hogy a cserh6tszentiv6ni sziirmaz5sri fest5mrivdsz Bakall6r J6zsef
ki6llitdsrlnak megnyit6jSt kovet6en azElheti5 Cserhrlt Vil6ga Alapitvriny l6tja venddgi.il a r6sztvevoket.

A k6pvisel6-testtilet tagjai tudomrisul vett6k az elhangzottakat.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazatlal - az alfibbi hatitrozatothozta:

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
16.(Yfll.26.l szhmt hathr ozata
Templombricsri megszervez6s6vel kapcsolatban
37 I 20

Cserhiitszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete,

mint

dont6shoz6

ll

testtilet

fgy

haIflrozotI, hogy 2016. szeptember 10. napj5n

a

templomban

templombricsrit tart, melynek keretdn beliil diszpolgSri cim ( posztumusz ) keriil
i:fadhsra, majd art k<ivetoen a templom melletti par6ki6n i.innep6lyes keretek kozott
keriil megnyit6sra n6ha Bakal16r J6zsef fest6mtivdsz Slland6 ki6llitSsa. A r6sztvevoket
eb6ddel venddgelik meg.

A

K6pvisefo-testiilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy a tov6bbi sziiks6ges

int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: 2016. szeptember 10.
Felel6s: Lord Eszter alpolgSrmester
J)

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg-vz5 thjekortafia a k6pviselo-testiilet tagSait, hogy Schmidt G6bor
cserh6tszentiv6ni lakos levdlben kereste meg a Jegyzo Urat ( 7. szhmfi mell6klet ), melyben a
gyermekei sziilititsilert a cserhStszentivSni testi.ilet 6ltal korSbban hathrozatokban meg6llapitott
tilmogat6sokat k6ri kifizetni visszamenolegeses hat6llyal ( az aljegyzo asszony felolvasta a levelet) .
K6rte tov5bb5, hogy a 201612017-es tandvtol a falugondnoki g6pj6rmri legal6bb reggel vigye
gyermekeit Csdcs6re az oktat6si int6zm6nyekbe.
Az aljegyzo asszony thjekodatiskent aA is elmondta, hogy a Schmidt G6bor 6ltal k6rt trimogatrisok
kifizet6s6nek 5 dv az el6vtil6s ideje.
Bal6s Isw6n Andrris k6pviselo hozzhsz6lilsdban elmondta, hogy a t6mogatSst azert kapja, mert m6sik
oktat6si int6zm6nyekbe hordja a gyerekeit, nem pedig a kijeldlt Pisrtoi int6zm6nyekbe. Szerinte, ha
valaki rigy dont, hogy nem a kijelolt iskol6ba hordja a gyermekeit, akkor j6ruljon hozzh a sziiliths
k<iltsdgeihez. Azt javasolta, kertiljon neki kifizet6sre visszamenolegesen az elmaradt thmogatis, ert
kovetoen pedig havonta keriiljon kifizet6sre a testiilet 6ltal201612017-es tan6vre meg6llapitott cisszeg.
Arra is kiv6ncsi volt, hogy eddig mi6rt nem k6rte, 6s hogy mennyi az az osszeg, amit ki kell nekik

fizetni.
Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti

aljeg.vz6 thjekortatta, hogy kb. 185 ezer Ft.

A kdpviselo-testiilet tagjai tudom6sul vettdk az elhangzottakat.
A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazattal

-

az alilbbihatfirozatothorta:

Cserhitszentiv6n Kiizs6g 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
szimf hatf rozata
Schmidt Gfbor cserhitszentivdni lakos elmaradt tfmogatisok visszamen6leges
kifi zet6si k6relm6vel kapcsolatban

38/2016.(XI.20.)

Cserh5tszentiviin Kozsdg Onkormiinyzata K6pviselo{estiilete, mint dont6shoz6
testtilet napirendre tiizte 6s megt6rgyalta Schmidt G5bor cserh6tszentiv6ni lakos
k6relmdt 6s irgy hatirozott, hogy a 201212013 -as tan6wol kezdodoen visszamenoleg

- a k6pviselo-testiilet kor6bbi dcint6seinek megfeleloen - a meg6llapftott trimogat6sok
a korrlbban kifizetdsre kertilt osszegekkel csokkentve, a p6nzi.igyi elsz6mol6st
k o v et6

A

e

n az

on

kormil ny zat hhzip enztir ib ol

k6pviselS-testiilet felhatalmazza

az

k i fi zetd

sre kerii

I

ne

alpolg6rmestert,

k.

hogy az

6rintetteket

t6j6koztassa a testiilet dont6s6rol, 6s gondoskodjon a t6mogat6s hhzipenzthrb6l tort6n6

kifizet6s6rol.

Hatirido: 6rtelemszerii
Felelos: Lord Eszter alpolgSrmester
t2

Nag)'n6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo javasolta, drintson testiilet abban is, hogy a 201612011-es
tandvtol sz6llitjrlk-e a gyerekeket Csdcs6re az oktatilsi intdzmdnyekbe. Annyit hozzf$izott, az
onkorm6nyzatnak a kijel6lt iskol6ba kell biztositani a bejrir6st.
Cservolgyi Zolt6n Barnab6s kdpviselo szerint kivitelezhetetlen, hogy Cs6cs6re is bej6rjon az auto.
ezt semmik6pp nem javasolja.

6

Balrls lstv6n AndrSs k6pviselo hozzirszolis6ban elmondta, hogy van kijelolt iskola, ahovS

a

gyerekeknek j 6rni kell.

Lord Esaer alpolsiirmester javasolta. hog-v adjik meg a sziiloknek a

vdlasztdLs lehetos6gdt, hogy

gyermekeik olyan int6zm6nybe j6rhassanak, amelyek gyermekeik igdnyeinek megfelelnek.
Cservolg)ri Zolt6n Barnabrls k6pviselo elmondta, hogy o is 6rintett ebben a k6rd6sben ds o sem, 6s miis
sziilo sem t6mogatja, hogy bej6rjon a busz Csdcsdre.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangrilag

-

4 igen szavazallal

-

az alihbi hat6rozatot hozta'.

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
39/2016.(XI.20.) szrimr[ hatirozata
6ltalSnos iskol6s gyerekek cs6csei :iltal6nos iskol6ba tiirt6n6 sz:illitisival
kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormdnyzata K6pviselo+estiilete, mint dont6shoz6
testtilet, napirendre trizte 6s megt6rgyalta Schmidt G6bor cserh5tszentivdni lakos
k6relm6t - melyben k6rte, hogy a cserh6tszentiv6ni falugondnoki gdpj6rmri a
201612017-es tan6vtol hordja a Cs6csei oktat6si int6zm6nybe a gyermekeit - rigy
hathrozolt, hogy y onkormdnyzat a rdszdre kijelolt iiltal6nos iskol6ba - a Pdszi.6i
Zsigmond Kirdly Altaldnos Iskol6ba - biaositja a tanul6k bej6r6s6t, utaztatilsfit. .
Onk6nt vdllalt feladatk6nt nem tudja v6llalni a csdcsei oktat6si int6zm6nybe tort6no
szSllit6st.

A k6pviselo-testi.ilet felhatalmazta az alpolgfirmestert, hogy az drintetteket t6j6koztassa
a testiilet dontds6r5l 6s a tovribbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

K)
Lord Eszter alpolgSrmester ti$ekoztatta a jelenl6v6ket, hogy a beton6tereszre lenne vev6.
donteni, hogy az onkorm6nyzatnak sz6nd6kriban 6ll-e eladni vagy sem.

El kell

Bal6s IswSn AndrSs k6pviselo szerint adj6k el.

A kdpvisel6-testtilet tagjai megillapodtak, hogy 150 ezer Ft/db 6ron 6rtdkesitik.

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
40 / 20 16.(X1.20.\ szhmfi hathr ozzta
betoniteresz 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban

l3

Cserh6tszentiviin Kozsdg Onkormilnyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6
testtilet : gy hatfirozott, hogy az cjnkorm6nyzat tulajdon6ban l6vo 3 db beton6teresZ
150.000 Ft/db riron 6rt6kesfti.

A

k6pviselo-testiilet felhatalmazza

az

alpolg:irmestert,

a tov6bbi sziiks6ges

int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: drtelemszerii
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

Tobb napirend nem volt, egydb k6rd6s, dszrev6tel nem hangzott el, az alpolgirmester
megkosziinte a rlsnr|telt, s az iil6st bezrlrta.

asszony

kmf.

U.ry --' ll-ou)- It' ,L'+'
Lord Eszter
alpolgilrmester

Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti

aljegyzo
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Cserhiitszentiv6n Kozsdg Onkorm5nyzata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca l.

i8r-d*&
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Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026

ftb:fs:{
.'.-j..t:::-.

e-mail :csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorsziry helyi <inkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny 45. $-6ban
foglaltak alapj6n Cserh6tszentiv6n K<izseg Onkorm6nyzataKepviselo-testi.iletdnek iil6s6t

2016. aueusztus 26.

napiin ( p6nteken ) 9.00 6rira

a Mi{traszolosi Kozos OnkormSnyzati Hivatal Cserhiitszentivilni Kirendelts6g6nek tan6cskoz6 term6be
cisszehivom (3066 Cserhiitszentiv6n, Kossuth utca l. ).

Nanirendi iavaslat:

1. Javaslat az avar 6s a kerti hulladdkok nyilttdri 6get6sdnek szabiiyair6l sz6l6
(IL27. ) <i nkorm ftny zati rende I et m6 do s itiisilra
Eloterjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester
6 I 20

|

5

.

2. Javaslat a telepiil6si t6mogat6sokr6l, a szem6lyes

gondoskod6st nyirjt6 szoci6lis 6s
gyermekj6l6ti ell6t6sokr6l sz6l6 912015.(X.1.) rinkormitnyzati rendelet m6dosit6s6ra
Ekiterj eszto : Lord Eszter alpolgiirmester

3.

Javaslat beiskolazdsi seg6ly meg6llapitils6ra

Eloterjesz6: Lord Eszter alpolg6rmester

4.

Egyebek

Megj elends6re, aktiv kozremrikoddsdre felt6tlen sz6mitok.

Cserh6tszentiv6n, 2016. augusztus 1 7.
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,A.,o.--.,r\Lord Eszter
al polg6rmester
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Cserhr{tszentivin Kiizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6- testiilet6nek

^z

..../2016.(VIII.....) iinkorm6nyzati rendelet-tervezete
6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabr{lyair6l

avar

Cserh6tszentiv6n Kcizseg Onkormiinyzata Kepvisel6-testtilete Magyarorszfrg helyi cinkormSnyzatai16l sz6l6
2011.6vi CLXXXIX. t<irvdny 13. $ (l) bekezd6s 8. pontj5ban 6s a kcirnyezetv6delemr6l sz6l6 1995. 6vi
LIII. torv6ny 48. $ (4) bekezd6s b) pontjriban kapott felhatalmaz6s alapjrin az avar 6s kerti hulladdkok
nyflttdri 6getds6nek szabiiyairol a kcivetkezo rendeletet alkotja:
1.S

A rendelet hatr{lya

(l) A rendelet

hat6lya Cserh6tszentivrin kdzs6g kozigazgatisi tertiletdn valamennyi term6szetes ds jogi
jogi
nem rendelkezo szewezetre kiterjed.
szemdlyisdggel
szemdlyre,
(2) A rendelet hatdlya erdoteriiletre nem terjed ki.
2.$

Ertelmez6 rendelkez6sek

A rendelet alkalmaziisa

szempontj iib6l

:

a.) avar 6s kerti hullad6k: a kert haszn6lata sordn keletkezo ds tov6bbi hasznosit6sra nem kertil6 nciv6nyi
maradv6ny (falomb, kaszfiek, nyeseddk, egydb nriv6nyi maradviiny; tov6bbiakban: kerti hulladdk).
b.) hasznosit6s: a kerti hullad6k komposztSliisa
c.) tiirol6 ed6ny: kont6ner, egydb tartSly, papir vagy mtianyagzsitk.
3.$

A kerti hullad6k t6roldsfnak szabr{lvai

(l) A kerti

hullad6kot elsosorban hasznositani sztiksdges.

(2) Amennyiben a kerti hullad6kot komposztiil6ssal a helyszinen hasznositani nem lehet, rigy a kerti
hulladdk gyiijt6se t6rol6 eddnyben tcirtdnik, 6s a toviibbiakbanhiztartitsi hulladdkkdnt kezelendo.
4.$

A kerti hullad6k 6get6s6nek szabSlyai
(1) A leveg6 tisztasiginak, valamint a lakossrig eg6szs6g6nek v6delme 6rdek6ben az avar 6s kerti
hutlad6k 6get6s6t eg6sz 6vben azalflbbi id6pontokban lehet v6gezni : kedden 6s pdnteken 10.00 6r6t6l 1 8.00 6rdig. Unnepnapokon 6s vas6rn ap az 6get6s szigonian tilos.
(2) A ndv6nyi hullad6k 6get6se kiz6r6lag szem6lyes feltigyelet mellett t<irt6nhet.
s.$

(l ) A kerti hullad6kot nyilt t6ren rigy szabad 6getni, hogy az a krimyezetdre k6ros hat5ssal ne j6rjon, tiiz- 6s
robban6svesz|lyt ne jelentsen. Amennyiben az 6getdssel j6r6 hatrlsokat (fiist, btiz, pernye, hotermelds)
felerosito id6jrlr6si k<irtilm6ny alakul ki, az dgetdst azonnal be kell fejezni.
(2) Nagy mennyisdgti ftistdt termel6 anyagot (nedves kerti hulladdk) 6getni tilos. A ttizeldst vdgzo tulzott
fiist- illetve koromk6pzodds eset6n kdteles atizet eloltani 6s a leveg6szennyezdst megsztintetni.
(3) Az dgetendo kerti hulladdk nem tartalmazhatmis kommunillis, illetve ipari eredetti
hullad6kot. (mtianyag, gumi, egydb vesz6lyes hullad6kok stb.)

(4) Vonalas l6tesitm6ny (kcizrit, vasft, tdltds, 6rok bevilgils stb.) mentdn
sz6m(tott 100 mdteren beltil - b6rmelv nrivdnvzet 6eet6se tilos.

- a l6tesitm6ny tengely6t6l

6.$

A szabadt6ri tfizgyrljtis szab6lyai

(l) A szabadban ttizet gyrljtani,

tiizeloberendezdsthasznirlni csak rigy szabad, hogy az a kcirnyezet6retiiz-

6s robban6sveszdlyt ne jelenthessen.

(2) Szabadban (vagy nyilt tdren) atizet orizetlentil hagyni nem szabad, ds vesz6ly esetdn - vagy ha arra m6r
sztiksdg nincs - atizet azonnal el kell oltani.
(3) A tiizel6s helyszin6n olyan eszkcizriket i11. felszereldst kell kdszenl6tben tartani, amelyekkel a tiz
terj eddse megakad5lyozhat6,

i I leto

I

eg a tuz elolthato.

7.$
Egy6b biztons6gtechnikai vagy tiizv6delmi szabiilyok eloirdsai vagy tart6s szfrazstrg miatt elrendelt
6ltal6nos tizgyiltitsi tilalom al6l e rendelet nem ad felment6st.
8.S
Zrl16 rendelkez6sek
(1) E rendelet2016. augusztus ...inl6n 16p hat6lyba.
(2) Ezzel egyidejtileg hatfrlydi- veszti Cserhiitszentivdn Kcizseg Onkormiinyzata k6pvisel6-testiilet6nek az
avar 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabiilyair6l 612015.(11.21.) <inkormSnyzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetds6rolaz SzMSzellirisai szerinti helyben szok6sos m6don a jegyzo gondoskodik.

Cserh5tszentiv|n, 2076. augusztus ......

Lord Eszter sk.
polgiirmester

dr. Turza Csaba J6zsefsk.

jegyzo

1./a

szlmf mell6klet

Cserhritszentivrin Kiizs6g 6nkorm6nvzata K6pvisel6- testiilet6nek
3/20 16.(VIII.29.) iinkormr[ nvzati rendelete
az avar 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabrilyair6l

Cserh6tszentivrin K6zsdg Onkormilnyzata K6pvisel6-testiilete Magyarorsz6g helyi dnkorm 6nyzatair6l szol6
2011. evi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (l) bekezd6s 8. pontjSban 6s a kdrnyezetvddelemrol sz6l6 1995. 6vi
LIII. tcirv6ny 48. $ (4) bekezd6s b) pontjrlban kapott felhatalmazits alapjrin az avar 6s kerti hulladdkok
nyiltt6ri dgetdsdnek szabiilyair6l a kcivetkez6 rendeletet alkotja:
1.$

A rendelet hat6lya

(1) A rendelet hat6lya Cserh6tszentiv5n kdzsdg kozigazgatdsi tertilet6n valamennyi term6szetes

6s jogi

szem6 lyre, j ogi szem6ly i sdggel nem rende I k ezo szerv ezetre kiterj ed.

(2) A rendelethatiiya erd6teriiletre nem terjed ki.
2.S

Ertelmez6 rendelkez6sek

A

rendel et alkalmazhsa szempontj ilb6l

:

a.) avar 6s kerti hullad6k: a kert haszn6lata sor6n keletkezo 6s tovribbi hasznosit6sra nem kertil6 nciv6nyi
maradv6ny (falomb, kasz5l6k, nyeseddk, egy€b n<iv6nyi maradv6ny; tovrlbbiakban: kerti hullad6k).
b.) hasznositiis: a kerti hullad6k komposztiiliisa
c.) t5rol6 ed6ny: kont6ner, egy6b tart6ly, papir vagy miianyagzsitk.
3.$

A kerti hullad6k tfrolSsrinak szabr{lvai
(1) A kerti hulladdkot elsosorban hasznositani sziiks6ges.
(2) Amennyiben a kerti hullad6kot komposzt6l6ssal a helyszinen hasmositani nem lehet, rigy
hulladdk gyrijtdse t6rol6 ed6nyben t<irt6nik, 6s a toviibbiakban h|ztartasi hullad6kk6nt kezelendo.

a kerti

4.$

A kerti hullad6k 6get6s6nek szabrilyai
1 ) A levego tisztasrig6nak, valamint a lakoss6g eg6szsdg6nek vddelme drdekdben az avar 6s kerti hullad6k
dgetdsdt eg6sz 6vben azalilbbi idopontokban lehet v6,gezni: kedden 6s pdnteken 10.00 6r6t6l - 20.00 6r6ig.
Unnepnapokon 6s vas6rnap az dgetds szigorfan tilos.
(2) A ncivdnyi hullad6k 6get6se kizar6lagszemdlyes feltigyelet mellett tcirt6nhet.

(

s.$

(l) A kerti hullad6kot nyilt t6ren

rigy szabad 6getni, hogy az a k<irnyezet6re k6ros hatilssal ne jiirjon, tiiz- 6s
jelentsen.
robban6sveszelyt ne
Amennyiben az 6getdssel jrir6 hat6sokat (fiist, btiz, pernye, h6termel6s)
felerosit6 id6j6rdsi k6rtilm6ny alakul ki, azegetestazonnal be kell fejezni.
(2) Nagy mennyisdgri fiistrit termelo anyagot (nedves kerti hullad6k) dgetni tilos. A ttizel6st vlgzi5 titlzott
fiist- illetve koromk6pzodds eset6n kdteles atizet eloltani 6s a levegoszenrryezdst megsziintetni.
(3) Az 6getend6 kerti hulladdk nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari eredetti
hulladdkot. (mtianyag, gumi, egy6b veszdlyes hulladdkok stb.)
(4) Vonalas l6tesitm6ny (kdzrit, vasrit, tolt6s, 6rok bev6g6s stb.) ment6n
szflmitoll l00 mdteren beliil - b6rmely ncivdnyzet deetdse tilos.

- a l6tesitm6ny tengelydt6l

t/a

szfmti mell6klet

6.$

A szabadt6ri ttizgyrljtds szabf lyai
(1) A szabadban tiizet gyrijtani, ti.izeloberendez6,sthaszr:'itlni csak rigy szabad, hogy az a kcirnyezetdre

tiz-

6s robban6sveszelyl ne jelenthessen.

(2) Szabadban (vagy nyflt t6ren) atizet 6rizetlentil hagyni nem szabad,
sziiks6g nincs - at:i.zet azonnal el kell oltani.

6s vesz6ly esetdn - vagy

haarram6r

(3) A ti.izel6s helyszin6n olyan eszkcizriket ill. felszerel6st kell k6szenl6tben tartani, amelyekkel a

tlJrz

terjed6se megakadillyozhat6, illetol eg a tiiz elolthat6.

7.S

Egy6b biztonsiigtechnikai vagy tiizvedelmi szabrllyok eloirilsai vagy tart6s szilrazsitg miatt elrendelt
6ltal6nos trizgyrijt5si tilalom al6l e rendelet nem ad felment6st.

8.$
Zhr6 rendelkez6sek
(1) E rendelet kihirdet6se napj6n l6p hatSlyba.
(2)Ezzel egyidejrileg hatiiyilt veszti Cserh6tszentivS:n Ktizsdg Onkorm6nyzata kdpviselo-testtiletdnek az
avar 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6getds6nek szabSlyair6l 612015.(11.27.) tinkorm6nyzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetdsdrol az SzMSz eloirasai szerinti helyben szok6sos m6don a jegyzo gondoskodik.

Cserh6tszentivdn, 20 | 6. augusztus 26.
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2. szflmt mell6klet

Cserh6tszentivrln Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
......./2016. (VIII.......)iinkormrinvzati rendelet-tervezete
a telepiil6si tr{mogatrlsokr6l, a szem6lyes gondoskodrist nyrfjt6 szocirilis 6s gyermekj6l6ti etldtrisokr6l

Cserhdtszentiv6n Kdzsdg Onkormdnyzata kdpviselo-testiilete a szoci6lis igazgatlsr6l ds a szoci5lis
ell6t6sr6l szol6 1993.6vi lll. tv. (tovribbiakban: Szt.) l.$-6nak (2) bekezd6sdben, 10.9 (1) bekezdds6ben,
25.$ (3) bekezdds b) pontj6ban,26.$-6ban,32.$ (3) bekezddsdben, 45.9-6ban, 48.$ (4) bekezd6sdben, g2.g
(1) bekezd6sdben, a I 15.$ (3) bekezdds6ben, a 132.9 (4) bekezd6sdben, valamint, a gyermekv6delemrol 6s
gy6miigyi igazgatdsrol sz6lo 1997. dvi XXXI. tcirv6ny (tovribbiakban: Gyr4.) 1S.$(2) bekezddsdben, 29.giiban, l3l. $ (1) bekezddsdben kapott felhatalmazits alapj6n, a Magyarorsziryhelyi onkormiinyzatair6l sz6l6

2011. 6vi CLXXXX. torvdny 13.$ (l) bekezd6s 8. pontjriban meghat6rozott feladatkrirdben elj6rva a

kcivetkezoket rendeli el:

I.
AZ ELLATAS
A.

FEJEZET

AIUIANOS SZABALYAI

rendelet hatrilya
1.S

(l) A pdnzbeli ellSt6sok tekintet6ben

e rendelet tertileti hatiiya Cserh6tszentiv6n k6zs6g kozigezgalfsi

teriiletdre terjed ki.

(2) A rendelet szemdlyi hatillyira vonatkoz6an azSd..3.g-a,6s a Gyvt. 4. g-aaz ir6nyad6 a (3) bekezd6s
figyelembevdteldvel.

(3) A rendelet szemdlyi hatiiya a szociiilis 6s gyermekj6l6ti szolg6ltatilsok tekintet6ben Cserhiitszentiviin
kcizs6gekben, lak6- vagy tartilzkodr[si hellyel rendelkezd ell6trist ig6nyl6 ds ig6nybe vev6kre terjed ki.
(4) E rendelet tdrgyi hatiiya az alihbi tiimogat6sokra terjed ki:
a) Pdnzbeli ds termdszetbeni teleptildsi tiimogat6sok tekintet6ben:
aa) rendkiviili teleptildsi t:lmogatiis
ab) temetdsi tiimogatiis
ac) csal6dok iskolakezd6si tiimogatiisa
ad) lakossrig karScsonyi tiimogatiisa

b) Szoci6lis

6s gyermekvddelmi szolg5ltatilsok tekintetdben:

ba) falugondnoki szolgiilat,
bb) dtkeZetds,
bc) hizi segitsdgnyrij trls,

bd) csal5dsegit6s,
be) gyermekj6l6ti szolg6ltatris

Eljdrisi rendelkez6sek
2.$

(l) Az e rendeletben szabfilyozott pdnzbeli 6s term6szetbeni teleptildsi tSmogatiisok megrillapitrisa irrinti
kdrelmeket a MStrasz6l6si Kcjzris Onkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiviini tciiendeltsegdn (a
tovSbbiakban: Hivatal) lehet sz6ban vagy irasban el6terjeszteni.
(2) A kdrelmet
ame

I

- ha t<irv6ny m6skdnt

ynek i I letdke

ssd

nem rendelkezik - az a szociillis hatdskrjrt gyakorl6 szerv biriilja el,
gi terii let6n a kdr elmezis I akc im e van.

2. szhmfi mell6klet

(3) A szem6lyes gondoskodilst nyfrjt6 szoci5lis alapszolgiiltat6sok igdnybevetele onkdntes. Az elliitiist
ig6nylo a k6relmdt a szem6lyes gondoskodSst nyrijt6 szociSlis ell5tilsok ig6nybev6tel616l sz6l6
911999.(}'1.24.) SZCSM rendelet l. mell6klete szerinti formanyomtatv6nyon nyrijthatja be.
(4) Elektronikus fton e rendelet hatitlya al6 tartoz6 iigyek nem int6zhet6ek.
3.$

(l) A kdrelmez6 koteles a k6relmdben saj5t, valamint a vele egy h|ztartttsban lak6 szem€lyek adatair6l,
jovedelmi viszonyair6l nyilatkozni, tov6bbii a k6relem benyrijt6s6val egyidejrileg k<iteles a jtivedelmi
adatokra vonatkoz6 bizonyit6kokat k6relm6hez becsatolni.

(2)

A plnzbeli 6s term6szetbeni telepiildsi

tiimogat6sok megiillapitiisa ir6nti k6relem tartalmazza'.

a) atfimogatList ig6nylo szem6lynek azSzt.18. $-6nak a), c), h) pontj6ban szereplo adatait,

b) azigenyelt telepiil6si t6mogat6s jogosults6gi feltdteleire vonatkoz6 adatokat, nyilatkozatokat.

A jovedelemt6l fiigg6 telepi.ildsi tiimogat6sok
annak f6nymiisolata

a

eset6ben a jovedelem tipus6nak megfelelo igazoliis vagy

jovedelemrol tett nyilatkozat mell6klete.

(3) A j<ivedelem

a) munkaviszonyb6l szdrmaz6 jdvedelem eset6n a k6relem benyirjt5sdt megelozo havi nett6 keresetrol
ki51

I

itott munk6ltat6i igazol6ssal,

b) nyugdij, rokkants6gi ell6t5s, rehabilit6ci6s ell6t6s, egy6b nyugdijszeni ell6t6s esetdn a kifizetett ell6t6st
igazolo sielv6nnyel, banki 5tutal5ssal, a nyugdijfoly6sft6 szerv iltal t|rgyev elej6n megkiild6tt elsz6mol6si
lappal, vagy az elkit6st meg6llapit6 hatdrozallal
c) dlliiskeresesi t6mogat5s eset6n a Munkaiigyi Kirendeltsdg 6ltal kiilllftott, a kdrelem benyrijt6s6t megelozo
h6napban foly6sftott t5mogatas cisszeg6r6l szol6 igazol6ssal, ennek hirinyiiban az utols6 havi foly6sitris
i gazo I iis sal,
ci ssze gdt igazol6 sze lvdnnyel vagy banksz6m I aki vonattal, vagy banki
d) v5llalkozrisb6l sz6rmaz6 jdvedelem eset6n az adohatositg 6ltal kiSllitott igazol6ssal, az ad6bevallilssal le
nem zfrt idoszakra vonatkoz6an havi bontasban ki6llitofi konyvel6i igazol6ssal, ennek hi6nyfrban a
vrillalkoz6 nyi latkozat6val,
e) 6sztondij eset6n ak6z6p-, illetve felsooktat6si int6zmdny 6ltal ki5llitott igazol6ssal, vagy a sz6mft6gdpes
nyilv5ntartasb6l kinyomtatott,6s a hallgat6 al6ir6sixal ell6tott adatlappal,
f1 egy6bjovedelem eset6n ir5sban tett nyilatkozattal tgazolhat6'

(4) A jogosults6g megilllapit5sakor figyelembe vehet6 jovedelemre vonatkoz6an az Szt. 10.$ (2)-(3)
bekezddse azir|nyado.

(5) A j<ivedelem sziimit6sakor figyelmen kfvtil hagyand6 j<ivedelemre vonatkozoan az Szt. 10.$ (4)-(5)
bekezddse azirinyado.

(6) A jogosults6gi feltdtelek meg6llapit6sfthoz e $-ban szabillyozottakon tril sziiks6ges egyes

speci6lis

igazolasok 6s bizonyit6kok kcire a konkr6t ell5t6si forma szab6lyozilsinitl keriil felsorolasra'

(7) Nincs sztiks6g igazolilsra azon adatok tekintet6ben, amelyek a Hivatal nyilv6ntart5s6ban fellelhet6k,
valamint a kozigazgatrisi hat6s6gi elj6r6s 6s szolg6ltat6s iiltaliinos szab6lyair6l szolo 2004. 6vi CXL.
t6rv6ny (a tovribbiafban: Ket.) 36. g-anat (2)-(3) bekezd6s6ben foglaltak szerint az adat, illetve igazol6s
beszerezheto.

irilnti kdrelemben eloadott
teszi, az ig6nylon6l
sztiksdgess6
elbir6l6sa
megalapozott
k6relem
a
it"tttirtitn1enyek vizsgrllata kapcs6n
kornyezettanulmiinyt kell k6sziteni.
(8) Amennyiben a p6nzbeli

6s termdszetbeni teleptildsi trlmogatas megrillapit6sa

2. szhmfi mell6klet

(9) Nem kell kornyezettanulm5nyt kdsziteni az igenylorol, ha 6letkcirtilm6nyeit a Hivatal milr biirmely
iigyben

-

a kdrelem benyijt6s6t megeloz6 egy 6ven beli.il

-

vizsgiilta,6s azokban ldnyeges v6ltoz6s nem

feltdtelezheto.

A pdnzbeli 6s term6szetbeni teleptil6si tiimogat6sra val6 jogosults6g elbiriiitsithoz a kdrelmezo
kritelezheto arra, hogy csal5dja vagyoni viszonyair6l a 6312006.(11I.27.) Korm6nyrendelet 1. melldklete
szeri nti formanyomtatv6nyon ny ilatkozzek.
(10)

) A penzbeli 6s termdszetbeni teleptil6si tiimogatiisra val6 jogosults6g, a jogosultat 6rint6 jog 6s
kdtelezettsdg meg6llapftrisira,tovitbbi a hat6srigi ellen6rz6sre aklzigazgatiisi hat6s6gi elj6rris 6s
szolgilltatiis 6ltal6nos szabrilyair6l sz6l6 tdrvdny rendelkezdseit kell alkalmazni.
(1I

Hatr{skiiri szabflyok
4.$

(l) A kdpviselo-testtilet
esetdben

a

a saj6t

hat6skrir6be tartozo p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si t6mogat6sok

hat6skor gyakorl6s6t a polg6rmestene ruhiuza

(2) A k6pviselo-testiilet

a2\rt.48.

it.

$-a szerinti kriztemetds elrendel6s6vel kapcsolatos hatiiskor gyakorl6s6t

a po I g5rmes terr e ruhdzza.

A timogatdsok foly6sitisa
s.$

(1) A nem rendszeres tiimogat6sok kifizetdse az ellitflst meg6llapft6 hatfirozatban megjel<ilt iddpontban
t6rt6nik ah|zipenrtitrb6l, vagy a jogosult lakossilgi foly6szamlljilra t<irt6n6 6tutalils ntjiln. Hdzipdrztdrb6l
t<irtdno kifizetds esetdn a t6mogatiist a jogosult, vagy meghatalmazollja veheti fel. Ahiz,ipfnrtiirb6l t6rt6n6,
a dcintdst krivet6 azonnali kifizet6s l6tfenntartast veszllvezteto" rendkiviili dlethelyzetbe kertilt szem6ly
eset6ben trirtdnhet.

(2) A rendkiviili telepiil6si tiimogat6s termdszetbeni formSban
tiimogatiist megrillapit6 hatfirozatban kell rendelkezni.

is nyrijthat6. A foly6sitrls m6dj6r6l

a

II. FEJEZET
SZOCIALIS RASZORULTSAGTOL FUGGO PNNZNTT,T
TAMoGATASOr<

NS

TTRNNTSZETBENI TELEPULESI

Rendkiviili teleptil6si tf mogatris
6.S

(1)

A

k6pviselo-testiilet

a

l6tfenntartiist veszllyeaeto rendkiviili 6lethelyzetbe keriilt, valamint az

id6szakosan vagy tart6san l6tfenntartrisi gonddal kiizdo szem6lyek r6sz6re rendkiviili teleptildsi t6mogatiist

6llapit meg.
t6mogatiisban els6sorban azokat a szem6lyeket indokolt r6szesiteni, akik
rinmaguk, illetve csal6djuk l6tfenntart6s6r6l m6s m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmank6nt
jelentkez6 tobbletkiadrisok - fgy kiildn<isen betegs6ghez, hal6lesethez, elemi kitr elhirithsilhoz, a
viisiryhelyzetben l6vo vilrand6s anya gyermek6nek megtartflsflhoz, iskoftiZat6shoz, a gyermek fogadrisrlnak
elokdszitds6hez, a nevel6sbe vett gyermek csal5dj6val val6 kapcsolattartas6hoz, a ryermek csalildba val6
visszakeriil6s6nek el6segitesehez kapcsol6d6 kiadrisok - vagy a gyermek h6tr6nyos helyzete miatt anyagi

(2) Rendkiviili teleptil6si

segits6gre szorulnak.

(3) A rendkivtili telepi.il6si t6mogatris k6relemre 6s hivatalb6l - kiildndsen neveldsi-oktat6si int6zm6ny,
gyrimhat6s6g vagy mas csalidvddelemmel foglalkoz6 intezm6ny, illetve termdszetes szemdly vagy a
gyermekek 6rdekeinek v6delm6t ell6t6 trirsadalmi szewezet kezdem6nyez6s6re - is meg6llapithat6.
(4) Rendkiviili telepiildsi tiimogat6s term6szetbenijuttataskdnt is nytjthat6.

2. szimrt mell6klet

(5)

L6tfenntartrlst vesz6lyeztet6 rendkiviili 6lethelyzetnek min6siil, ha a k6relmez6 csal6dj6ban

igazoltan:
a) tart6s betegsdg, tart6s trippdnzyagy rokkantsiig miatt jelentos jovedelem-kies6s kovetkezett be,

b) elemi k5r vagy baleset miatt jelentos anyagi k5r keletkezett,

c)

gy6gyfrszati segddeszkdzt

kell beszerezni 6s a segddeszklzre szorul6 szemdly kozgy6gyell6tSsra nem

jogosult,
d) legfeljebb hiiromhavi koziizemi dijtartoz6s halmoz6dott fel, melyet oner6bol nem tudnak kiegyenlfteni,
e) a nyugdij vagy egy6b rendszeres pdnzelliitiis foly6sft6sa
kdsik.

(6) A k6pvisel6-testiilet

a

a

jogosultsiig megrillapftrisiinak elhriz6d6sa miatt

rendkiviili telepiil6si tdmogatfs meg6llapitrisdval kapcsolatos hat:isktir

gyakorl6s6t a polgSrmesterre ruhizza 6t.

III. FEJEZET
EGYEB PENZBELI ES TERMESZETBENI TELEPULESI TAMOGATASOK
Temet6si tfmogatris
7.S

(1) Az onkormilnyzat temet6si kiiltsdgekhez valo hozzitjarulilsk6nt temet6si t6mogatiist nyrijt annak, aki
rendkiviili telepiil6si timogatrlst ezen a cfmen nem ig6nyelt, 6s aki az elhunyt szem6ly temetdsdrol
gondoskodott.

(2) A temetdsi t6mogat6s cisszege egyszeri 20.000 Ft.

(3) A temet6si tiimogatiis ir6nti kdrelmet a hal6leset bekcjvetkezesdtol

sziimftott 60 napon beliil lehet

benyrijtani. A hat6rid6 elmulaszt6sa j ogveszt6.
(4) A k6relemhez csatolni kell a nem helyben anyakcinyvezett elhunyt szem6ly halotti anyakonyvi kivonatiit
6s a temet6s kolts6geirol - atilmogatitst k6r6, vagy a vele egy hintartisban dlo csal6dtagja nev6re ki6llitott -

temetdsi szitmla eredeti p6ldriny6t.

(5) A

temet6si tilmogat6s meg6llapitrlsdval kapcsolatos hat6skcir gyakorl6s5t

po I g6rmeste rr e

a k6pvisel6-testiilet

a

ruhiuza.

Csa16dok iskolakezd6si tr{mogatrisa
8.$

(l) A K6pviselo-testiilet

a csal6dok rdszdre az iskolakezddssel kapcsolatos kiadiisok enyhitdse drdekdben
iskolakezd6si t5mogatiist 6llapit meg, amennyiben az adott 6vi kdlts6gvetds ezt lehetov6 teszi.

(2) A t6mogatiis formSja lehet p6nzbeli 6s termdszetbeni t6mogatds.

(3) A t6mogatiis risszegdt a k6pviselotesttilet az augusztus havi iil6s6n hatilrozza meg, melynek kifizetdse
hdzipdnAirb6l tortdn i k.
Lakossf g karrlcsonyi trimogatisa
e.$

(l) A K6pviselo-testiilet a Cserh6tszentiv6n kozs6gben rllland6 lak6hellyel

rendelkezo csaliidok rdszdre

egyszeri kariicsonyi tSmogatiist 6llapit meg, amennyiben az adott 6vi kdltsdgvetds ezt lehet6v6 teszi.

2. szimfi mell6klet

(2) A t6mogatils formiija term6szetbeni t5mogatiis

IV. FEJEZET
SZOCIALIS ES GYERMEKVEDELMI SZOLCAIUTASOT
10.$

(1) Az dnkorm6nyzat a kdvetkezo szolgiitatitsokat biaositja:

Falugondnoki szolgrilat
11.S

(1) C6lja

a) a telepiil6s alacsony lakoss:igszfm6b6l 6s int6zm6nyhi6nyb6l fakad6 h6trinyok csiikkent6se, a
telepiil6si 6letfelt6telek javit6sa, a szolg6ltat6sokhoz, kiizszolgriltatisokhoz va16 hozzrijutrls
el6segit6se.

b) a szocir{lis alapszolgriltatr{sok ki6pit6s6nek el6segit6se, kedvez6 gazdasrigi folyamatok elinditdsa,
telepiil6si funkci6k b6vit6se,
c) Kbzdssddejlesztds, a helyi tdrsadalom ds a civil szfdra erdsftise a jobb iletminffsdg elirdse irdekdben.

a

A falugondnoki szolgiiltat6s ig6nybev6tel6re jogosult az a telepildsen 6lewitelszertien tart6zkod6
szemdly, aki szociSlis kririilm6nyei, ezen beliil kora, eg6szs6gi Sllapota 6s egy6b aktu5lis 6lethelyzete
alapjin alkalmilag vagy tart6san az al6bbi szolg6ltatiisra is jogosult:
a) kiizremiikiid6s az 6tkeztet6sben,
(2)

b) kiizremtikiid6s a hr{zi segits6gnyfjtisbano

c)Kiizremiikiid6s a kiiziiss6gi 6s szocirilis informfci6k szolgr{ltatfsriban;
d) az eg6szs6giigyi ellitr{shoz val6 hozzfjutds biztositrf,sa, fgy
- a hriziorvosi rendel6sre szillitris,
- az egy6b eg6szs6giigyi int6zm6nybe szf llitf s,
- a gy6gyszerkivdltis 6s a gy6gydszati seg6deszkdzill*tdzvaki hozzdjutis biztositrisa;
e) az 6vodrlskorri, iskoldskorf gyermekek szrillit6sa, igy
az 6v odfba, iskoki ba szillitis,
az egy6b gyermekszillitf s.
(3) a falugondnoki szolgriltatris ktir6be tartoz6 kieg6szit6 feladatok
(a) a kiiziiss6gi, miivel6d6si, sport- 6s szabadid6s tev6kenys6gek szervez6se, segit6se
kirrindukls, helyi rendezv6nyek stb. )
b) az egy6ni hivatalos iigyek int6z6s6nek segit6se, lakossr{gi ig6nyek tovibbitfsa,
c) az egy6b lakossr{gi alapszolgriltatrisok biztositisriban val6 kiizremiikiid6s

(

szinh6z,

(4)A falugondnoki szolgiltat6s kiir6be tartozil iinkormrinyzati feladatok megoldrisrit segit6 kiizvetett
szolgriltatdsok:
a) a falugondnoki szolgdlat miikiid6s6vel kapcsolatos teend6k elkitrisa
b) rirubeszerz6s az tinkormf nyzat r6sz6re
c) iinkormrinyzati hivatalos iigyek int6z6s6nek szr{llitissal ttirt6n6 segit6se
d) iinkormf nyzati informdci6k kiizvetit6se a lakossfg r6sz6re

Etkeztet6s

2. szd,mfi mell6klet

12.$

6tkeztet6s keret6ben azoknak a szoci6lisan r6szorultaknak a legal6bb napi egyszeri meleg
6tkezds6rol kell gondoskodni, akik azt onmaguk, illetve eltartottjaik rdszere tart6san vagy iitmeneti
jelleggel nem kdpesek biztositani, ktiloncisen

(1) Az

a) id,6s koruk

miatt

65 6v feletti szem6lyeknek

b) eg6szs6gi 6llapotuk miatt (orvosi igazoLis alapjrin tinelldtfsra k6ptelen, vagy r6szben k6peseknek)
c) fogyat6kossdguk, pszichiritriai betegs6giik miatt ( orvosi igazolfs alapj6n iinelkltrisra k6ptelen vagy
r6szben k6peseknek )

d)

szenved6lybetegs6giik

miatt (orvosi igazolds alapjin iinell6t6sra k6ptelen vagy

r6szben

k6peseknek)

hajl6ktalansriguk miatt szocidlisan r6szorultak azok a szem6lyek, akik nyilatkozatukban
6letvitelszerii tart6zkodisi helyiikk6nt az iinkormdnyzat illet6kess6gi teriilet6t jeliilt6k meg.

e)

(2) Etkeztetdsben r6szesiti az onkormtnyzat azt az igenylot, illetve az iitala eltartottat is, aki jovedelm6t6l
fi.iggetleniil kora vagy eg6szs6gi 6llapota miatt nem k6pes az 6tkez6s6rol mds m6don gondoskodni.

(3) Az onkorm6nyzat lehet6s6get biztosit a telepiil6sen 6lo fogyat6kos szem6lyek, pszichiiltriai betegek,
hajl6ktalan szemdlyek vagy szenveddlybetegek rlszlre az etkedetes igdnybev6teldre, illetve segitsdget
nyrijt a sajrit lak6helytikon trjrt6n6 6tkeztet6s biztosit5silra.
13.$

(l) A jogosult, a torv6nyes kdpviselo, vagy tart6sra €s gondoz6sra kciteles hozzAtartoz6
jovedelme alapjrln napi szemdlyi tdrit6si dijat fizet.

az ell{ttis5rt

(2) Az 6tkeztet6s int6zm6nyi t6ritdsi dija az egy ell6tottra jut6 szolgriltat6si <inkdltsdg 6s normativ rillami
hozzi\ 6rul6s kiil <jnbcjzet6snek egy

dte

ladagra j ut6

6

sszege.

(3) Ha az ellifiilsrajogosult tartSsi vagy cjrokl6si szerzod6st kdtott, a t6rit6si dij fizetds6re a tart6st 6s
gondoz6st vrlllal6 a kdtelezett. Ilyen esetben a szem6lyi t6rit6si dij a bekertildsi kdltsdggel azonos cisszegii.
@) Az dtkeztet6sdrt fizetend6, szemdlyi tdritdsi dij nem haladhatja megaz elliitott havi jovedelm6nek 30
yo-ii. A szemdlyi tdritdsi dij megrlllapititsinii csak az az ellifiitst ig6nylo jcivedelm6t lehet figyelembe

venni.

(5) A szocirilisan nem r6szorult szemdly az ellitdsert a fenntart6 Sltal megiillapitott teljes 5rat

kciteles

fizetni.

(6) Az int6zm6nyi t6rit6si dij <isszegdt 6s a jrivedelemtol fiiggo szemdlyi tdritdsi dijat ki.ikin rendelet
szabLlyozza.

(7) Az cinkorm6nyzat elLit6si kritelezetts6gdnek az elliitottal kdtdtt meg6llapod6ssal tesz eleget.

Hrizi segits6gnyfjt6s
14.$

(l) Az

cinkormSnyzat

hLzi segits6gnyrijtds keret6ben

a

szolg6ltat5st ig6nybevevo szem6ly saj6t

lak6komyezet6ben biztositja az oniil6 dletvitel fenntartiisa 6rdek6ben sziiks6ges elliitast.

(2) Ahazi segits6gnyrijtrls keret6ben biaositani kell:
a) az alapv et6 gondoz6s i, 6po l5si

fe

I

adatok elv 6gz6s1t,

2. szirmlj, mell6klet

b) az <inrlll6 6letvitel fenntartiis6ban, azelli,i.ott ds lak6kdrnyezete higi6nias kortilmdnyeinek megtartiis6ban
val6 kdzremtikoddst,
c) a vesz6lyhelyzetek kialakulis6nak megel6zdsdben, illetve azok elh6ritris6ban val6 segitsdgnyrijt6st.

(3)Hizi segfts6gnyrijt6s igdnybev6tele el6tt- kiildn jogszab6lyban meghat6rozottak szerint - vizsg6lnikell
gondozlsi sztiks6gletet, amelyrol ahizi segits6gnyfjtr[st v6gz6 gondoz6n6 igazol6st 6llit ki.

a

megfogalmazottak szerint a hizi segits6gnyfjt{st fjonnan ig6nyl6k szfmfra
gondozrisi sziiks6glet vizsgrilata n6lkiil nem lehet v6gezni. Az int6zm6nyvezetii, ennek hir{nyiban a
jegyzd 6ltal felk6rt szak6rt6 a gondozisi sztiks6gletet jogszabflyban meghatrirozottak szerint
megvizsgri lj a, 6s megrillapitja a napi gondozf si sziiks6glet m6rt6k6t.

(4) Szt. 63.$-6ban

(5) A hrizi segfts6gnyfjtrist a gondozrisi sziiks6gletnek megfelel6 id6tartamban, de legfeljebb napi 4
6rriban kell nyfjtani. Ha a gondozrisi sziiks6glet a napi 4 6r6t meghaladja, a szolgiltatrist ig6nyl6t a
jegyz6 6ltal felk6rt szak6rt6 tfj6koztatja a bentlakisos int6zm6nyi ellftSs igdnybev6tel6nek
lehet6s69616l.

(6) Az cinkormiinyzat ell6tAsi kritelezetts6gEnek az ell6tottal kdtritt meg6llapod6ssal tesz eleget.
1s.s

(l)

A h6zi segits6gnyrijtiist

a k6pvisel6-testiilet ingyenesen biZosida.

CsaLf,dsegit6s
16.$

(1) Csalidsegit6s

keretdben az dnkormSnyzat segitsdget nyrijt a miikciddsi tertilet6n 616 szocirllis 6s
mentSlhigi6nds probl6m6i vagy egy6b krizishelyzete miatt segitsdget ig6nylo szem6lynek, csaliidnak az
ilyen helyzethez vezetl okok megelozdse, a krfzishelyzet megsziintet6se, valamint az eletvezetesi k6pessdg
meg6rz6se c6lj6b6l.

(2) A csal6dsegitds keret6ben biaositani kell
a) a szocirilis, 6letvezet6si 6s mentiilhigi6n6s tanScsad6st,

b) az anyagi nehdzs6gekkel kiizd6k szfimira a pdnzbeli, termdszetbeni ell6tasokhoz, tovibbi a szoci6lis
szolg6ltat6sokhoz val6 hozzitjutits megszervezdsdt,

c) a csaliidgondoz6st, igy a csal6dban jelentkezo mtik<id6si zavarok, illetve konfliktusok megoldiisilnak
elosegit6s6t,

d) kdzoss6gfejles46, valamint egydni 6s csoportos terripias programok szewez6,s6t,
e) a tart6s munkan6lktiliek, a fiatal munkandlkiiliek, az ad6ss6gterhekkel 6s lakhatrisi probl6m6kkal ktizdok,
a fogyatdkossriggal 616k, a kr6nikus betegek, a szenved6lybetegek, a pszichi6triai betegek, a kiibit6szer-

probldmiival ktizdok, illetve egy6b szociiilisan r6szorult szemdlyek 6s csalSdtagjaik rlszere tan5csadas
nyfjtasrit,

0 a csalSdokon beltili kapcsolater6sitdst szolgril6 kdzciss6gdpito, csal6dteriipi6s, konfliktuskezel6
meditiici6s programokat 6s szolg6ltat6sokat, valamint a neh1z 6lethelyzetben dlo csalSdokat segft6
szolgiiltat5sokat.

g) a mened6kjogi tiirv6nyben meghatflrozott integrSci6s szerz6d6sbe foglalt t6rsadalmi beilleszked6s
el6segit6s6t

(3) A csal:idsegitds keretdben

v6,gzett tevdkenysdgnek-a szolgilltatfst ig6nybe vevo 6rdek6ben, m6sok
jogainak s6relme n6lkiil- a sztks6ges m6rtdkig ki kell terjednie az igdny bevev6 kdrnyezet6re,
kiilcincisen csal6dtagj6nak tagjaira. Kiskorri szem6lyre a csal6dsegitds akkor terjedhet ki, ha
szemdf yis6gi

2. szilmfi mell6klet

a) a kiskoni csalildtagj6nak elliit6sa a csaliidsegit6s keretdben indult, 6s

b) a kiskoni 6rdekei- a gyermekj6l6ti szolgriltat6s igdnybev6tele
megfeleloen biztosfthat6k.

n6lkiil- e szolgiiltat6s keret6ben is

(4) A csal6dsegito szolg6latnak az egydn ds a csal6d szitmilra nyirjtott szolg6ltat6sa tdritdsmentes.
(5) A csalSdsegitdst az cinkorm6nyzat a tinkorminyzat Mrltrasz6l6s Kiizs6g 6nkorm6nyzata CsakldGyermekj6l6ti Szolg6lata f tj6n biztositja.

6s

Gyermekj6l6ti szolgrilat
17.$

(l )Gyermekj6ldti szolg5lat szervezdsi, szolg5ltatilsi

ds gondoziisi feladatokat l6t el a v6d6noi szolg6lattal

egyiittmrikddve.
(2)

A

szolgitlat feladatai:

a) a teleplildsen 616 gyermekek szociSlis helyzetdnek folyamatos figyelemmel kis6r6se,
b) gyermekek jogair6l, a rdsziikre biztosftott t6mogat6sokr6l va16 til€koztatds

c)

a vddelembe vett gyermek gondoz6si-nevel6si tervdnek elk6szitdse,

d) a nevel6si-oktat6si int6zm6nyek gyermekv6delmi feladatai ell6tris6nak segitdse,
e) a rendelet vdgrehajtas6nak figyelemmel kfs6rdse,

f) felk6rdsre kornyezettanulm6nyt kdszft6se, az cjrdkbe fogadni szindekozlk kori.ilm6nyeinek
vtzsgiiata.
(3) A gyermekj6l6ti szolg6ltat5s t6rit6smentes.
(4) A gyermekj6l6ti szolg5ltat6st az rinkorm6nyzat a onkorm inyzat Mdtrasz6kis Kiizs6g Onkormrinyzata
CsalSd- 6s Gyermekjdrl6ti Szolgilata ftjfn biztositja.
Szem6lyes gondoskodrlst

nyfjt6 elt6tSsok megsziin6s6nek esetei
18.$

(l)

SzociSlis 6tkeztet6s esetdben az ellitits megszrinik:

a) a megr{llapod6s felmondrlsrival

b) hatSrozott idejti ellStfs eset6n a megieliilt id6tartam lejrirt6val
c) jogosult haliila esetdn

d) az ell6tott, a tiirv6nyes k6pviset6je vagy a t6rit6si dijat megfizet6 szem6ly a t6rit6si dij-fizet6si
kiitelezetts6g6nek nem tesz eleget ( hat h6napon rit folyamatosan t6rit6si dij - tartozr{s 5ll fenn, 6s az a
hatodik h6nap utols6 napjr{n a k6thavi szem6lyi t6rit6si dij iisszeg6t meghaladja, 6s vagyoni,
jiivedetmi viszonyai lehet6v6 teszik a t6rit6si dij megfizet6s6t.
e)

a

jogosults6gra val6 okok megsztin6s6vel.

(2) Az ellrlt6st a Cserh6tszentiv:in Kcizs6g Onkorm6nyzat polgirmestere megsztintetheti, ha ad

a

jogosult

ellifiits megsziintet6s6rol Cserh6tszentiv6n Kozs6g

indokolatlanul 2 h6napn5l tovribb nem veszi ig6nybe. Az
Onkormiinyzat polg6rmester hatfrozattal 6rtesiti az elltfiottat.

2. szfmfi mell6klet

(3) A hazl segits6gnyfjt6s megsztinik:
a) megf llapodris felmondds6val

b) hatr{rozott idejti elldtris eset6n a megieltilt id6tartam

lejirtrival

c) a jogosult hal6la esetdn,
d) a jogosultsiigra val6 okok megsziinds6vel.
(4) A h6zi segits6gnyfjt6st meg kell sziintetni, ha a jogosult indokolatlanul 2 h6napig nem veszi ig6nybe, a
dcint6st Cserh6tszentiviln Kozs6g Onkormiinyzat polg6rmesterehatirozattal k<izli azellftottal.

(5) Ha az ell{.tott a (2) 6s (4) bekezd6sben meghatlrozott esetekben hozott dcintdssel nem 6rt egyet, a
kell.

joger6s 6s v6grehajthat6 diint6sig az elkitdst vSltozatlanul biztositani
A t6rit6si dij fizet6s szabr{lyai
1e.$

(1) Az 6tkeztetdsdrt t6rit6si dijat kell ftzetnt.

(2) A szemdlyi teritdsi dijat dvente kdt alkalommal lehet feliilvizsg6lni, 6s a feliilvizsgrilat alapj6n
megrillapitott szemdlyi t6ritdsi dijr6l drtesiteni kell a tdrit6si dij fizet6s6re kdtelezettet. Az nj szem6lyi
t6rit6si dij azintdzmdnyi t6ritdsi dij rendeletdnek kihirdet6sdt kdveto h6nap elsejdtol alkalmazhat6.
(3) A t6rit6si dijat megfizeto mfls szemdly fr6sban, onk6nt v6llalhatja a mindenkori intdzmdnyi t6rft6si dijjal
zvonos szem6lyi tdrit6si dij megfizet6sdt. Ebben az esetben a jcivedelemvizsgiilatot nem kell elvdgezni. A
t6ritdsi dijat megfizet6 miis szemdly az intezm6nyi tdritdsi dijjal azonos szemdlyi tdritdsi dij megfizet6sdt
egy 6v id6tartamra vSllalhatja, amely id6tartam meghosszabbithat6. Ha az idotartam meghosszabbitirsira
nem kertil sor, a szemdlyi tdrit6si dij meg6llapititsira vonatkoz6 iiltaliinos szabiilyokat kell alkalmazni.
(4) A szemdlyi t6rft6si dilat az 6tkeztet6s6rt havonta ut6lag a h6 10. napj6ig kell megfizetni. A tdritdsi dijak
beszed6se az szociiiis szols6ltatiisok esetdben a hiizisondoz6 feladata.

V. FEJEZET

ZLpro RENDELKEZESEK
20.$

A rendelet kihirdet6se napjrin l6p hatSlyba, rendelkez6seit a hatiirozattal jogerosen el nem bfr6lt, telepiil6si
tiimogat6sok tekintet6ben folyamatban levo iigyekben is alkalmazni kell.
21.S

(l)

) Jelen rendelet hat6lyba l6pdsdvel egyidejrileg hatSlyiiveszti Cserhiftszentivdn Kcizsdg Onkorm6nyzata

K6pvisel6testi.ilet6nek

a

teleptil6si trimogatiisokr6l,

a

szem6lyes gondoskodrist nyrijt6 szoci6lis

6s

gyermekj6l6ti ell6t5sokr6l sz6l6 9/2015.(X.1.) <inkorm6nyzati rendelete

(2) Ez a rendelet a Magyar Ktiztilrsas6gnak az Eur6pai Uni6hoz tcirt6no csatlakozisilr6l sz6l6 szerz6dds
kihirdetds6rol sz6l6 2004. 6vi XXX. t<irv6nnyel osszhangban az Eur6pai Kcizcissdgek jogszab6lyaival
dsszeegyeztethet6 szabiily ozitst tartalmaz.
Cserhiitszentiv 6n, 20 1 6. augusztus.

..

..

Lord Eszter sk.

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

alpolgiirmester

jegyzS

2la. szhmlf mell6klet

Cserhritszentivr{n Kiizs6g 6nkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4/20 1 6. (VIII.29.)tinkormr{ nyzati rendelete
a telepiil6si trimogatrisokr6l, a szem6lyes gondoskodr{st nyfjtdr szocirilis 6s gyermekj6l6ti ell6tdsokr6l

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormiinyzala k6pviselo-testiilete a szoci6lis igazgatdsrol 6s a szoci6lis
ell5tSsr6l sz6l6 1993.6vi lll. tv. (tovrlbbiakban: Szt.) 1.$-rlnak (2) bekezd6s6ben, 10.$ (l) bekezd6s6ben,

25.$(3)bekezddsb)pontj6ban,26.$-itban,32.$(3)bekezd6s6ben,45.$-ilban,48.$(4)bekezdds6ben,92.$
(l) bekezddsdben, a 115.$ (3) bekezddsdben, a 132.$ (4) bekezdds6ben, valamint, a gyermekv6delemr6l 6s
gy6miigyi igazgatisr6l szol6 1997.6vi XXXL tcirv6ny (toviibbiakban: Gyvt.) 18.$(2) bekezd6s6ben,29.$iiban, 131. $ (l) bekezddsdben kapott felhatalmazits alapj5n, a Magyarorsziryhelyi dnkormiinyzatair6l sz6l6
2011. evi CLXXXIX. tcirv6ny 13.$ (l) bekezd6s 8. pontjriban meghat6rozott feladatkrir6ben eljiirva a
kcivetkezoket rendeli el:

L

FEJEZET

AZ ELLATAS AT,TU,ANOS SZABALYAI
A rendelet hatrilya
1.$

(1) A pdnzbeli ell6tasok tekintetdben e rendelet teriileti hatilya Cserh6tszentiv6n kcizsdg kiizigazgatdsi
tertilet6re terjed ki.
(2) A rendelet szemdlyi hatiiyitra vonatkoz6an azSzt.3.$-a,6s a Gyvt. 4. g-aaz ir6nyad6 a (3) bekezd6s
figyelembev6tel6vel.

(3) A rendelet szem6lyi hat6,lya a szoci6lis 6s gyermekj6l6ti szolgriltatasok tekintet6ben Cserhiitszentiviin
ktizs6gekben, lak6- vagy tart6zkodasi hellyel rendelkez6 ell6trist ig6nyl6 6s ig6nybe vevokre terjed ki.
(4) E rendelet tdrgyi hat{ilya az alilbbi t6mogat6sokra terjed ki:
a) Pdnzbeli 6s termdszetbeni teleptil6si t6mogatiisok tekintetdben:
aa) rendkivtili teleptildsi tiimogatiis

ab) temetdsi tdmogatas
ac) csal6dok iskolakezd6si tiimogat6sa
ad) lakoss6g kariicsonyi tiimogatiisa

b) Szoci6lis 6s gyermekv6delmi szolg6ltatiisok tekintet6ben:
ba) falugondnoki szolgiilat,
bb) 6tkeztetds,
bc) hdzi segitsdgnyrijtrls,
bd) csaliidsegitds,
be) gyermekj6l6ti szolgriltat6s

Elj6rf si rendelkez6sek
2.$

(l) Az e rendeletben

szabiiyozott p6nzbeli ds termdszetbeni teleptil6si t6mogat6sok megrlllapftrlsa ir6nti
Mritraszol6si K<iz<is Onkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiviini tciiendeltsegdn (a
tovribbiakban: Hivatal) lehet sz6ban vagy friisban el6terjeszteni.

kdrelmeket

a

(2) A kdrelmet - ha tcirvdny maskdnt nem rendelkezik az a szociillis hat6sk<irt gyakorl6 szerv bfr6lja el,
amelynek illet6kess6gi tertiletdn a kdrelmez6 lakcime van.

2/a. szilmrf mell6klet

(3) A szem6lyes gondoskod5st nyrijt6 szoci5lis alapszolg6ltatrisok ig6nybevdtele tinkdntes. Az ellitirst
igdnylo a k6relm6t a szem6lyes gondoskod5st nytjt6 szoci6lis elliltiisok ig6nybevdtel6rol sz6l6
911999.(X1.24.) SZCSM rendelet l. mell6klete szerinti formanyomtatv6nyon nyujthatja be.
(4) Elektronikus riton e rendelet hatdlya al6tartoz6 iigyek nem int6zhetoek.
3.S

(l) A k6relmez6 koteles a k6relm6ben saj6t, valamint a vele egy hdztartitsban 1ak6 szemdlyek adatair6l,
jovedelmi viszonyair6l nyilatkozni, tov5bbri a kdrelem benyrijtiis6val egyidejrileg kdteles a jtivedelmi
adatokra vonatkoz6 bizonyit6kokat kdrelm6hez becsatolni.

(2) A pdnzbeli 6s term6szetbeni telepiildsi t6mogat6sok meg6llapitilsa ir6nti k6relem tartalmazza:
a) a t6mogat6st ig6nyl6 szemdlynek az Szt. 18. $-iinak a),

c), h) pontjriban szerepl6 adatait,

b) az igdnyelt telepi.il6si t6mogat6s jogosults6gi felt6teleire vonatkoz6 adatokat, nyilatkozatokat.
eset6ben a jdvedelem tipus6nak megfelelo igazolfs vagy
jdvedelemrol
tett nyilatkozat mell6klete.
annak fdnymiisolata a

A jdvedelemtol fiigg6 telepiil6si t6mogat6sok
(3) A jovedelem

a) munkaviszonyb6l sz6rmazo jovedelem esetdn a kdrelem benyrijtris6t megel6z6 havi nett6 keresetr6l
ki6llftott munk5ltat6i igazoliissal,
b) nyugdij, rokkantsSgi ell6tas, rehabilit5ci6s ell6t:is, egy€b nyugdijszeni ell5tSs esetdn a kifizetett ellStrlst
igazolo szelvdnnyel, banki rltutalSssal, a nyugdijfoly6sit6 szerv rlltal trirgy6v elejdn megki.ilddtt elsz6molasi
lappal, vagy az elliit6st meg6llapft6 hatitrozattal
c) illl6skeresdsi t6mogat5s eset6n a Munkatigyi Kirendelts6giital kiSllitott, a k6relem benyrijt6stit megelozo
lr6napban foly6sitott tSmogat5s risszegdr6l sz6l6 igazol6ssal, ennek hi6ny6ban az utols6 havi foly6sitris
ci s sze g6t igazol6 szelv6nnyel vagy bankszSml aki vonattal, vagy banki igazo lilssal,
d) vrillalkozrisbol szirmaz6 j<ivedelem eset6n az ad6hat6sitg 6ltal ki5llitott igazoliissal, az ad6bevallSssal le
nem 26rt idoszakra vonatkoz6an havi bontSsban ki6llitott ktinyveloi igazolassal, ennek hi5nybban a
v6llalkoz6 nyilatkozat6val,
e) <isztrindij esetdn akdz6p-, illetve felsooktatrisi int6zmdny 6ltal ki5llftofi igazol6ssal, vagy a sz5mit6g6pes
nyilv6ntartasb6l kinyomtatott, 6s a hallgat6 al6iriis6val ell6tott adatlappal,

f) egy6bj<ivedelem eset6n ir6sban tett nyilatkozattal igazolhat6.

(4) A jogosultsiig megiillapitiisakor figyelembe vehet6 j<ivedelemre vonatkoz6an az

Sz1.. 10.$ (2)-(3)

bekezd6se az ir 6tny ad6.

(5) A jrivedelem sziimit6sakor figyelmen kiviil hagyand6 jovedelemre vonatkoz6an az Szt. 10.$ (4)-(5)
bekezddse azirSnyad6.

(6) A jogosultsrlgi feltdtelek megrlllapit6sihoz e $-ban szabillyozottakon tril sztiks6ges egyes speci6lis
igazolasok 6s bizonyft6kok kore a konkr6t ellSt6si forma szabSlyozfsinii kertil felsoroliisra.

(7) Nincs szi.iks6g igazolfusra azon adatok tekintet6ben, amelyek a Hivatal nyilv6ntartas6ban fellelhet6k,
valamint a kozigazfat6si hat6stlgi eljrlr6s 6s szolgilltatas 6ltalilnos szab6lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
trirvdny 1a tovabUiat<ban: Ket.) 36. g-6nak (2>(3) bekezddsdben foglaltak szerint az adat, illetve igazolis
beszerezhet6.

(g) Amennyiben a p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si t6mogatiis megrillapitasa ir6nti k6relemben el6adott
it"ttortimenyek vizsg6lata kapcs6n a kdrelem megalapozott elbiriil6sa sziiksdgessd teszi, az ig6nylon6l
kornyezettanulm6nyt kell k6sziteni.
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(9) Nem kell kcirnyezettanulm6nyt k6szfteni az ig6nylorol, ha dletkciriilmdnyeit a Hivatal m6r biirmely
iigyben

-

a k6relem benyrijt6siit megelozo egy 6ven beltil

-

vizsgfita, ds azokban l6nyeges v6ltoz6s nem

felt6telezhet6.

A pdnzbeli ds termdszetbeni telepiil6si tiimogat6sra val6 jogosultsiig elbiriil5s6hoz
kotelezhet6 arra, hogy csal6dja vagyoni viszonyair6l a 6312006.(111.27.) Korm6nyrendelet
szeri nti formanyomtatv5nyon nyi latkozzdk.
(10)

(

a

l.

I I ) A p6nzbeli ds termdszetbeni telepiil6si t6mogat6sra val6 jogosultsSg, a jogosultat drinto jog

k6relmez6

melldklete

6s

kritelezettsdg megrlllapftrlsira,tovitbb| a hat6srlgi ellen6rz6sre aklzigazgatrisi hat6s6gi elj5ras 6s
szolg5ltat6s iiltalilnos szab6lyair6l sz6l6 t<jrvdny rendelkez6seit kell alkalmazni.

Hatriskiiri szabflyok
4.$

(1) A k6pvisel6-testiilet a sajrit hatriskordbe tartoz6 p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiildsi
esetdben a hatilskrir gyakorl6sSt a polgiirmesterre ruhfuza ftt.

t6mogatiisok

(2) A k6pviselo-testiilet azSA.48. $-a szerinti kriztemetds elrendel6s6vel kapcsolatos hatiisktir gyakorlils5t
a po I g6rmes tene ruh6zza.

A t6mogatdsok foly6sftrisa
s.$

(1) A nem rendszeres t6mogat5sok kifizetdse az elltttrst meg6llapit6 hatttrozatban megielolt id6pontban
tort6nik ahazipenztitrb6l, vagy a jogosult lakoss6gi foly6szSmliijilra tort6no 5tutalls ttj6n.Hiz,ip5nnirb6l
tort6n6 kifizet6s eset6n a tiimogat6st a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel. Ahaziplnztiirb6l tcirtdn6,
a dcjnt6st kdveto azonnali kifizetds l6tfenntart6st vesz6lyedet6, rendkivtili 6lethelyzetbe keriilt szem6ly
esetdben tort6nhet.

(2) A rendkivtili telepiildsi
t6m

o

gat6st

m e 96l I ap

t6mogat5s termdszetbeni form6ban
it6 hatfir o zatb an ke I I rende I kezn i .

is nyrijthat6. A foly6sitrls m6dj6r6l

a

II. FEJEZET
SZOCIALIS NASZONULTSAGTOL FUGGO PENZBELI ES TERMESZETBENI TELEPULESI
TAMOGATASOT
Rendkiviili teleptil6si timogatis
6.$

(1)

A

kdpviselo-testiilet

a

l6tfenntartiist veszllyeztet6 rendkiviili dlethelyzetbe kertilt, valamint az

id6szakosan vagy tart6san ldtfenntart6si gonddal ktizd6 szemdlyek rdszdre rendkfviili telepi.il6si t6mogatiist
rillapit meg.

t6mogatiisban els6sorban azokat a szemdlyeket indokolt rdszesiteni, akik
cinmaguk, illetve csal6djuk l6tfenntart6s6r6l m5s m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankdnt
jelentkezo tdbbletkiad6sok - igy ktilonosen betegsdghez, haliilesethez, elemi k6r elh6ritilshhoz, a
,r6l.agh"lyretben l6v6 viirand6s anya gyermek6nek meglartishhoz, iskol6Aatrlshoz, agyermek fogadrls6nak
elokdszitds{hez, a nevelfsbe vett gyermek csal6djrival val6 kapcsolattart6s6hoz, a gyermek csal6dba val6
visszakeriildsdnek el6segitlsehez kapcsol6d6 kiadrisok - vagy a gyermek h6trilnyos helyzete miatt anyagi

(2) Rendkivi.ili telepiil6si

segits6gre szorulnak.

(3) A rendkiviili telepi.il6si t6mogat6s kdrelemre 6s hivatalb6l - kiil<jndsen nevel6si-oktatAsi int6zm6ny,
gydmhat6s6g vagy mas csalSdvddelemmel foglalkoz6 int6zm6ny, illetve term6szetes szemdly vagy a
gyermekek 6rdekeinek v6delm6t ell6t6 tiirsadalmi szewezet kezdem6nyezds6re
(4) Rendkiviili telepi.ildsi t6mogat6s termdszetbeni juttatSskdnt is nyfjthat6.

-

is meg6llapithat6.
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(5)

Letfenntart6st veszdlyezteto rendkivtili dlethelyzetnek min6siil, ha a k6relmezo csalfidlihan igazoltan:

a) tart6s betegsdg, tart6s t6ppdnz vagy rokkantsiig miatt jelentos jovedelem-kiesds kdvetkezett be,

b) elemi kdr vagy baleset miatt jelent6s anyagi k5r keletkezett,

c)

gyogyirszati seg6deszkoa kell beszerezni 6s a seg6deszkozre szorul6 szem6ly kozgy6gyell5t6sra nem

jogosult,
d) legfeljebb h6romhavi koziizemi dijtartozils halmoz6dott fel, melyet 6ner6b6l nem tudnak kiegyenliteni,
e) a nyugdij vagy egydb rendszeres penzell{tis foly6sitSsa

a

jogosultsSg megrillapitrlsrinak elhriz6dasa miatt

k6sik.

(6) A

k6pvisel6-testtilet

a

rendkiviili telepiil6si tiimogatSs megiillapitSs6val kapcsolatos

hat6skor

gyakorl6s6t a polgiirmestene ruhizza ifi.

III. FEJEZET
EGYEB PENZBELI ES TERNIESZETBENI TELEPULESI TAMOGATASOK
Temet6si trimogatris
7.$

(1) Az onkorm6nyzat temetdsi k<ilts6gekhez valo hozziljitruliisk6nt temet6si tdmogat5st nyrijt annak, aki
rendkiviili teleptildsi t6mogatiist ezen a cfmen nem ig6nyelt, 6s aki az elhunyt szem6ly temetdsdrol
gondoskodott.
(2) A temetdsi t6mogatiis risszege egyszeri 20.000 Ft.

(3) A temet6si t6mogatiis
benyrij tani.

A hat6rido

e

I

ir6nti kdrelmet a haliileset bekrjvetkezeslt6l sz5mftott 60 napon beltil lehet

mul aszt6sa j ogveszt6.

(4) A kdrelemhez csatolni kell a nem helyben anyakonyvezett elhunyt szemdly halotti anyakrinyvi kivonatiit
6s a temet6s ktilts6geirol - a t5mogatast k6r6, vagy a vele egy hftztartfsban 616 csal6dtagja nev6re ki6llitott temetdsi szirmla eredeti p6ld6ny6t.

(5)

A

temet6si t6mogatils meg6llapit6siival kapcsolatos hatiisk<ir gyakorlSs6t

po I gdrmeste n e

a

kdpviselo-testiilet a

ruhiaza.
Csa16dok iskola kezd6si tri mogatrisa
8.$

(l) A Kdpvisel6-testiilet

a csalildok r6sz6,re az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrisok enyhitdse 6rdekdben
iskolakezddsi tilmogat6st illlapit meg, amennyiben az adott dvi kcilts6gvet6s eZ lehet6vd teszi.

(2) A t6mogatris form6ja lehet p6nzbeli 6s term6szetbeni tiimogat6s.

(3) A t6mogat6s cisszegdt a k6pvisel6testiilet az augusztus havi iil6s6n hat6rozza meg, melynek kifizet6se

hinipenairb6l tdrtdn i k.
Lakossdg karicsonyi tdmogatf sa
e.$

(1) A K6pvisel6-testiilet a Cserh:itszentivSn krizsdgben 6lland6 lak6hellyel rendelkez6 csalSdok rdszdre
egyszeri kar6csonyi tSmogatiist iilapit meg, amennyiben az adott 6vi kiiltsdgvet6s ezt lehet6vd teszi.
(2) A t6mogat6s form6ja termdszetbeni t6mogat6s
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IV. FEJEZET
SZOCIALIS ES GYERMEKVEDELMI SZOLCALTATASOX
10.s

(1) Az cinkorm6nyzat

a

k6vetkezl szolgiitatiisokat bidositja:

Falugondnoki szolg:{lat
11.$

(l)

C6lja

a) a telepi.il6s alacsony lakossSgsz6m6b6l 6s int6zm6nyhiSnyb6l fakad6 h6trrinyok csdkkentdse, a telepiil6si
dletfelt6telek javitisa, a szolgiitatitsokhoz, kozszolgiitatiisokhoz va16 hozzilutiis elosegit6se.
b) a szoci6lis alapszolg6ltatiisok ki6pit6s6nek elosegit6se, kedvezo gazdasbgi folyamatok elinditiisa, a
telepiil6si funkci6k b6vit6se,
c) Krizriss6gfejleszt6s, a helyi t6rsadalom 6s a civil szf6ra erositdse a jobb dletmin6s6g el6r6se 6rdekdben.

(2) A falugondnoki szolgiiltatas ig€nybev6tel6re jogosult az a telepildsen 6lewitelszerrien tart6zkod6
szem6ly, aki szociiilis ktirtilm6nyei, ezen beltil kora, egdszs6gi rillapota 6s egydb aktuiilis 6lethelyzete
alapj6n alkalmilag vagy tart6san az alirbbi szolg6ltatiisra is jogosult:
a) k<izremtikddds az 6tkeZet6sben,
b) kdzremtikrjd6s a hazi segits6gnyrijtiisban,
c)Krizremrik<jdds a k<izrissdgi 6s szociiilis informiici6k szolg6ltatasrlban;
d) az egeszsdgtigyi elliitiishoz val6 hozz6$ut6s biztosft5sa, igy

-

a hilz;ow osi rendeldsre

szfillitis.

az egy eb eg6szsdgtigyi int6zm6nyb e szitllitits,
a gy6gyszerkiv6lt6s 6s a gy6gy6szati segddeszk<iz<ikhriz val6 hozzi$utas biztosit6sa;
e) az 6vod6skorri, iskol6skoru gyermekek szrillftasa, igy
az 6v o diba, iskolSba sztllitits,
az egy 6b gyermeksz6l I it6s.

(3) a falugondnoki szolgiiltatiis kdrebe tartoz6 kiegdszitS feladatok
(a) a kcizriss6gi, mriveloddsi, sport- 6s szabadid6s tevdkenysdgekszewezdse, segft6se (szinhiz, kiriinduliis,

helyi rendezvdnyek stb. )
b) az egyeni hivatalos tigyek intdz6s6nek segit6se, lakossrigi ig6nyek tovdbbftiisa,
c) az egyeb lakoss6gi alapszolgrlltat6sok biaosit6s5ban val6 ktizremtikdd6s

(4)A falugondnoki szolg6ltatils krir6be tartoz6 rinkormSnyzati feladatok megold6s6t segito k<izvetett
szolg6ltat6sok:
a) a falugondnoki szolg6lat mtikcid6s6vel kapcsolatos teendok ellilt6sa
b) 6rubeszerz6s az cinkorm6,nyzat r6sz6re
c) dnkormdnyzatihivatalos iigyek int6z6s6nek sz6llitilssal tortdn6 segitdse
d) onkormrinyzati informrici6k kdzvetitdse a lakoss6g r1sz€re

Etkeztet6s
12.$
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(l) Az 6tkeztet6s
6tkez6sdrol
j el

kell

keretdben azoknak a szoci5lisan rdszorultaknak a legakibb napi egyszeri meleg
gondoskodni, akik azt onmaguk, illetve eltartottjaik r1szdre tart6san vagy iitmeneti

leggel nem k6pesek biztosftani, ktiltjntjsen

a) idos koruk miatt 65 dv feletti szemdlyeknek

b) eg6szsdgi 6llapotuk miatt (orvosi igazol6s alapjfin <inellStiisra k6ptelen, vagy rdszben kdpeseknek)

c) fogyatdkoss6guk, pszichiritriai betegsdgtik miatt ( orvosi igazokls alapjrin onell6tiisra k6ptelen vagy
r6szben kdpeseknek )

d) szenved6lybetegsdgtik miatt (orvosi igazoliis alapjrin 6nelliitiisra k6ptelen vagy r6szben k6peseknek)

e) hajl6ktalans6guk miatt szoci6lisan r6szorultak azok a szem6lyek, akik nyilatkozatukban dletvitelszerii
tart6zkod6si helyilkk6nt az onkorm6nyzat illet6kess6giteriilet6t jel<ilt6k meg.

(2) Etkenetesben rdszesiti az onkormiinyzat ad az igenylot, illetve az iiltala eltartottat is, aki jtivedelmdtol
fiiggetleniil kora vagy eg6szs6gi 6llapota miatt nem kdpes az 6tkez6sdr6l miis m6don gondoskodni.
(3) Az dnkorm6nyzat lehetosdget biztosit a telepiildsen 616 fogyat6kos szemdlyek, pszichi5triai betegek,
hajldktalan szem6lyek vagy szenved6lybetegek r6sz6re az ltke4etds ig6nybevdtel6re, illetve segits6get
nyfjt a saj6t lak6helyiikon t<jrt6no 6tkeztet6s biztosit6s6ra.
13.$

(1) A jogosult, a tdrv6nyes kdpviselo, vagy tart6sra 6s gondozilsra kdteles hozzifiartoz6 az ellifiisert
e alapjan napi szem6 lyi t6ritds i dij at frzet.

j ovedelm

(2) Az 6tkeZet6s intezmenyi t6rit6si dija az egy ell6tottra jut6 szolgrlltat6si 6nkolts6g ds normatfv 6llami
hozzAjflrulis ktil 6nb<izet6snek e gy

6tel adagra j

ut6

cissze

ge.

(3) Ha az ellfitfsrajogosult tartiisi vagy <jrokl6si szerz6ddst kdtdtt, a tdritdsi dij fizet6s6re a tart6st 6s
gondozist v5llal6 a kcitelezett. Ilyen esetben a szem6lyi tdrit6si dij a bekertildsi kdltsdggel azonos cisszegii.
(4) Az 6tkeztet6s6rt fizetendo, szemdlyi t6rit6si dij nem haladhatja megaz ellltott havi jrivedelm6nek 30
yo-6t.

A szem6lyitdrit6si dij megrillapitdsrinrll csak az azellitist ig6nylo j<ivedelm6t lehet figyelembe venni.

(5) A szocirilisan nem r6szorult szemdly az elliltlsdrt a fenntart6 iiltal meg6llapitott teljes 6rat koteles
fizetni.

(6) Az int6zmdnyi t6rit6si dij risszegdt 6s a jrivedelemtol fiiggo szemdlyi tdritdsi dijat kiil<in rendelet
szabfiyozza.
(7) Az iinkorm6nyzat ell6tasi kcitelezetts6gdnek az elkitottal kot<itt meg6llapodassal tesz eleget.

Hrizi segftsdgnyfjtis
14.S

(1) Az

rinkorm6nyzat

hdzi segitsdgnyrijt6s keretdben

a

szolgiiltatSst ig6nybevevo szemdly saj6t

lak6komyezetdben biztositja az on6l16 6letvitel fenntartiisa 6rdekdben sziiks6ges ell6tast.

(2) Ahazi segitsdgnyfjtiis keret6ben biztositani kell:
a) azalapvet6 gondoz6si, ripokisi feladatok elvdgz6s6t,
b) az on6ll6 dletvitel fenntart6siiban, az ellitott 6s lak6krjrnyezete higidniris kdriilmdnyeinek megtart6siiban
val6 krizremrikcjd6st,
c) a veszdlyhelyzetek kialakul6silnak megelozds6ben, illetve azok elh6rit6s6ban val6 segitsdgnyrijt6st.

2/a. szhmfi mell6klet

(3)Hazi segitsdgnyfjt6s igdnybev6tele elott- kiildn jogszab5lyban meghatdrozottak szerint - vizsg5lni kell a
gondozSsi sziiks6gletet, amelyrol a hazi segits6gnyrijtrist vdgzo gondozonb igazolirst rlllit ki.

(4) Szt. 63.$-5ban megfogalmazottak szerint a hiizi segits6gnyrijt6st rijonnan igdnyl6k szftmira gondoziisi
sztiks6glet vizsg|lata ndlktil nem lehet v6gezni. Azint4,zm6nyvezeto, ennek hi5nyhban a jegyzo 6ltal felk6rt
szakdrtt5 a gondoziisi sziiks6gletet jogszabrilyban meghatiirozoltak szerint megvizsgiilja, 6s megiillapitja a
napi gondoziisi sziiksdglet m6rt6kdt.

(5) Ahazi segitsdgnyrijt6st a gondoz6si szi.iks6gletnek megfelelo id6tartamban, de legfeljebb napi 4 6riiban
kell nyfjtani. Ha a gondozasi sztiks6glet a napi 4 6rfrt meghaladja, a szolgiitatirst ig6nyl6t a jegyz6 iiltal
felk6rt szakerto tilekozta\a a bentlak6sos intdzm6nyi ellltris ig6nybev6tel6nek lehetos6gdrol.
(6) Az cinkormiinyzat ell5trlsi kdtelezetts6g6nek az ell6tottal kdt<it megSllapod6ssal tesz eleget.
1s.$

(1) A h6zi segits6gnyij

t6st a kdpvi selo-testlilet ingyenesen biztositj a.

Csa16dsegit6s
16.$

(1) Csal6dsegitds keret1ben az cinkorm6nyzat segitsdget nyrijt a mrik<id6si teriilet6n 6lo szociiilis 6s
ment5lhigi6nds probldmSi vagy egy6b krizishelyzete miatt segits6get ig6nyl6 szemdlynek, csal6dnak az
ilyen helyzethez vezeto okok megelozdse, akrizishelyzet megsziintetdse, valamint az lletvezetlsi k6pess6g
meg6rzdse c6ljrib6l.
(2) A csalidsegitds keret6ben bi4ositani kell
a) a szociiilis, 6letvezetdsi 6s ment5lhigi6n6s tan6csad6st,

b) az anyagi nehdzsdgekkel kiizd6k szitmftra a p6,nzbeli, term6szetbeni elkltSsokhoz, tovitbbd a szociiilis
szolgSltatiisokhoz val6 hozzitlutis megszervezdsdt,

c) a csal6dgondoz6st, igy a csalidban jelentkezo mrikdddsi zavarok, illetve konfliktusok megold6siinak
elosegitdsdt,

d) k<iz<iss6gfejleszto, valamint egy6ni 6s csoportos terilpi6s programok szewez6s6t,
e) a tart6s munkan6lktiliek, a fiatal munkan6lkiiliek, az ad6ssflglerhekkel 6s lakhatasi probl6mdkkal kUzdok,
a fogyat6koss6ggal 616k, a kr6nikus betegek, a szenved6lybetegek, a pszichi6triai betegek, a kihit6szerprobl6mrival kiizd6k, illetve egy6b szoci:ilisan riiszorult szem6lyek 6s csaliidtagjaik rdsz1re tan6csadiis
nyrijt6s6t,

Da

csal:idokon beltili kapcsolaterosft6st szo19516 krizcissdgdpit6, csal6dtenipiSs, konfliktuskezelo
meditilci6s programokat 6s szolgiiltat5sokat, valamint a neh6,z dlethelyzetben 6lo csaliidokat segit6
szolg6ltatiisokat.

g) a

meneddkjogi tdrvdnyben meghatirozott integr6ci6s szerz6d6sbe foglalt t6rsadalmi beilleszkedds

el6segit6s6t

(3) A csalldsegit6s keret6ben vlgzett tevdkenysdgnek-a szolgiiltatilst ig6nybe vev6 6rdek6ben,

m6sok
szem6lyis6gi jogainak s6relme n6lktil- a sziiks6ges mdrtdkig ki kell terjednie azig6ny bevevo kcimyezetdre,
ktildndsen csal6dtagjrinak tagiaira. Kiskorri szemdlyre a csal6dsegit6s akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorf csalidtagl6nak ell6t5sa a csal6dsegitds keretdben indult, 6s

b) a kiskorri 6rdekei- a gyermekj6ldti szolgSltat6s ig6nybevdtele
megfeleloen biztosithat6k.

n6lktil- e szolg5ltat6s keret6ben

is

2la. szhmfi mell6klet

(4) A csal6dsegito szolgSlatnak az egy6n 6s a csaliid szitmhra nyrijtott szolg6ltatdsa tdrit6smentes.
(5) A csalidsegit6st az onkorm6nyzat a dnkorm inyzat Miitrasz6l6s Kozseg Onkorm6nyzata Csal6dGyermekj 61 dti S zo 196l ata ritj rin bi ztositj a.

6s

Gyermekj6l6ti szolg6lat
17.$

(1)Gyermekj6l6ti szolg6lat szewezlsi, szolg5ltatSsi 6s gondoz6si feladatokat lifi el a vdddn6i szolgillattal
egytittmtiktidve.
(2)

A

szolgillat feladatai:

a) a telepiil6sen 6lo gyermekek szoci6lis helyzetdnek folyamatos figyelemmel kfs6r6se,
b) gyermekek jogair6l, a rdsztikre biztositott tiimogat5sokr6l val6 tir16kortat6s

c)

a v6delembe vett gyermek gondozSsi-nevel6si terv6nek elk6szit6se,

d) a neveldsi-oktatiisi int6zm6nyek gyermekvddelmi feladatai ellSt5s6nak segit6se,
e) a rendelet vdgrehajtSs6nak figyelemmel kis6r6se,

f) felk6r6sre kcirnyezettanulm6nyt k6szit6se, az cjrokbe fogadni sz6nd6koz6k k<iriilmdnyeinek
vizsgfiata.
(3

) A gyermekj 616ti szolglltaths t6rit6smentes.

(4) A gyermekj6l6ti szolgdltat6st az rinkormSnyzat a cinkorm inyzat M6trasz6l6s Ktizsdg Onkormilnyzata
Csalrid- 6s Gyermekj 6l6ti S zol 96l ata

tfijin biztositj

a.

Szem6lyes gondoskodrlst nyfjt6r elLitisok megsziin6s6nek esetei
18.$

(1) Szocirilis 6tkeztet6s eset6ben az elliltis megszrinik:
a) a meg6l1apod5s felmond6s6val
b) hat6rozott idejii ellStris eset6n a megjekilt id6tartam

lej|rtixal

c) jogosult haliila esetdn

k6pvisel6je vagy a t6rft6si dijat megfizet6 szem6ly a t6rit6si dij-fizet6si
( hat h6napon 6t folyamatosan tdrftdsi d4 - tartozits iill fenn, 6s az a
hatodik h6nap utols6 napjrin a k6thavi szemdlyi t6ritdsi dij osszeg6t meghaladja, 6s vagyoni, jtivedelmi

d) az ell6tott, a tcirv6nyes

kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget

viszonyai lehet6v6 teszik a tdrit6si dij megfizet6sdt.
e)

a

jogosults5gra val6 okok megszrin6s6vel.

(2) Az ell5trlst a Cserh6tszentivdn Kozsdg OnkormSnyzat polg6rmestere megsziintetheti, ha aA a jogosult
indokolatlanul2 h6napnfil tovribb nem veszi igdnybe. Az ellifiils megsziintet6s6rol Cserh6tszentiv6n K<izs6g
dnkorm6nyzat pol g6rm e s ter hatir o zatlal 6rte s iti az ellifiottat.
(3) A hazi segits6gnyfjt6s megszrinik:
a) meg6llapod6s felmond6silval

b)hatirozott idejti

ellS't6s esetdn a

megjekilt idotartam l€16rt6val

2la.

c)

a

szhmrd,

mell6klet

jogosult hal6la eset6n,

d) a jogosults6gra val6 okok megszrin6s6vel.

(4\ A h6zi segitsdgnyrijt6st meg kell sztintetni, ha a jogosult indokolatlanul 2 h6napig nem veszi ig6nybe, a
ddntdst Cserh6tszentivdn K<izsdg Onkormiinyzat polgilrmesterehatflrozattal kcizli azellittottal.

(5) Ha az elli.i.ott a (2) 6s (4) bekezd6sben meghatinozotl esetekben hozott d<int6ssel nem drt egyet, a
vdgrehajthat6 d<intdsig M ell6trlst vdltozatlanul biztositani kell.

jogeros ds

A t6rit6si dij fizet6s szabr{lyai
1e.$

(1) Az 6tkeztetdsdrt tdritdsi dijat kell fizetni.

A

szemdlyi t6rit6si dijat 6vente k6t alkalommal lehet feliilvizsg6lni, 6s a feliilvizsg6lat alapj6n
meg6llapftott szemdlyi t6rit6si dijr6l 6rtesiteni kell a tdritdsi dij fizetds6re kcitelezettet. Az ij szem6lyi
t6rit6si dij azintezmdnyitdritdsi dij rendeletdnek kihirdet6s6t kriveto h6nap elsej6tol alkalmazhat6.

(2)

(3) A t6rit6si dijat megfizeto miis szemdly ir6sban, rjnk6nt v6llalhatja a mindenkori intdzmdnyi t6rit6si dijjal
azonos szem6lyi tdrft6si dij megfizet6s6t. Ebben az esetben a jrivedelemvizsg6latot nem kell elv6gezni. A
t6rit6si dijat megfizeto miis szem6ly az intdzmlnyi t6rit6si dijjal azonos szem6lyi t6rit6si dij megfizetds6t
egy dv id6tartamra v6llalhatj4 amely id6tartam meghosszabbithat6. Ha az id6tartam meghosszabbitris6ra
nem kertil sor, a szemdlyi t6rit6si dij megrillapitils6ra vonatkoz6 illtaliinos szab6lyokat kell alkalmazni.
(4) A szem6lyi t6ritdsi dijat az 6tkeztet6s6rt havonta ut6lag a h6 10. napj6ig kell megfizetni. A t6rit6si dijak
beszeddse az szociiiis szol siiltatasok eset6ben a hazi eondo z6 f eladata.

V. FEJEZET
ZAFiO RENDELKEZESEK
20.s

A rendelet kihirdetdse napjrin l6p hatrllyba, rendelkez6seit ahat6rozattal jogerosen el nem bir6lt, teleptil6si
t6mogat6sok tekintetdben folyamatban lev6 tigyekben is alkalmazni kell.
21.$

(l)

) Jelen rendelet hat6lyba l6p6sdvel egyidejrileg hatillyifiveszti Cserhiitszentiviln Krizs6g Onkorm6nyzata

Kdpviselo-testiilet6nek a telepi.ildsi timogatiisokr6l, a szem6lyes gondoskodiist nyujt6 szociiilis
gyermekj 6l6ti e I 6tasokr6l sz6l6 9 120 1 5 .(X.1 .) rinkorm6nyzati rendelete

6s

I

(2) Ez a rendelet a Magyar Kriztilrsas6gnak az Eur6pai Uni6hoz tdrt6n6 csatlakozrisiir6l sz6l6 szerzldls
kihirdet6s6rol sz6l6 2004. 6vi XXX. t<jrvdnnyel risszhangban az Eur6pai Kdz<iss6gek jogszab6lyaival
dsszeegyeztethet6 szabrily ozlst tartalmaz.

Cserhiitszentiv irn, 20 1 6. augusztus 26.

ra
(.-,",LLord Eszter

{F

FSI
*./

3. szimri mell6klet

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
......./2016. (V[I.......) iinkorm6nvzati rendelet-tervezete
Az iinkormAnyzati kitiintet6sek 6s dijak alapitdsir6l 6s adominyozfsdr6l

Cserhiitszentiviin Kozsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testi.ilete (tov6bbiakban: k6pviselo-testiilet) az
32. cikk (1) i) pontja 6s (2) bekezddse, valamint ,,Magyarorszilg helyi
onkormdnyzatair6l" szolo 201l. 6vi CLXXXIX. torvdny 42. 5 (l), (3) bekezd6se alapj6n biztosftott
jogkor6ben eljirva, valamint ,,Magyarorszig cimer6nek 6s ziszlajhnak, valamint rillami
kittintetdseirol" sz6l6 2011.6vi CCII. torvdny 24.$ (9) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjrin a
kcivetkezoket rendeli el :

Alaptorv6ny

l.

A diszpolgriri cim alapitisa
1.S

Cserh6tszentiv6n Kcizs6g OnkormSnyzata Kdpviselo-testiilete,, Cserhitszentivin Kiizs6g
Diszpolgdra " kittintet6st alapit azon termdszetes szem6lyek munk5ssdgSnak elismer6sdiil, akik a
teleptil6s fejlod6s66rt kiemelkedoen tev6kenykedtek, munkilss6gukkal, alkot6saikkal elismerdst
szerertek a kozs6gnek.
2. A

diszpolgiri cim adom6nyozisrinak szab:ilyai
2.S

Evente legfeljebb 2 diszpolgiri cim adom6nyozhato.
3.S

A ,, Cserh6tszentiv6n K<izs6g Diszpolg6ra" cfmet a k<izsdg lakoss6ga nev6ben Cserh6tszentiv6n
Kozs6g Onkormrlnyzata K6pviselo-testi.ilete adom6nyozza annak az elo vagy elhunyt, magyar vagy
ktilfrldi 6llampolgrirnak, aki valamely t6ren jelentos, kiemelkedo munk6j ixal, vagy dletmtiv6vel a
telepiil6sen, vagy orszhgosan vagy nemzetkozi viszonylatban elismer6st szerzett, 6s ezzel hozzhjhrult
Cserh6tszentiv6n kozsdg

j6 hirnev6nek 6regbit6sdhez.
4.$

A ,,CserhStszentiv6n Kcizsdg Diszpolg6ra" cimmel az erre a c6lra kdszitett eml6kplakett
diszoklev6l, vagy maximum 30.000 Ft 6rt6kii aj6nddktdrgy 6s diszoklev6l adom6nyozand6.

6s

s.$

(l) Elhunlt szemdly rdszlre adom6nyozott (posztumusz) diszpolgriri cimmel emldkplakett
diszoklev6l jrlr.

(2) A diszoklevelet 6s az emldkplakettet az elo h|zastfrsnak, nem l6te eset6n a trirvdnyes orokl6s
rendje szerinti legkrizelebbihozziltartoz6nak, megegyez6siik hi6ny6ban a legidosebb 610 legkdzelebbi
hozzhtartoz6n ak ke I I 6tadn i.

3. szimri mell6klet

6.$

adomhnyozits:ira ir6sban, r6szletes indokol6ssal ell6tott - az eletutat 6s a koz6leti,
szakmai munk6ss6got bemutat6 - javaslatot tehet biirmely szem6ly, kcizoss6g, szervezel.

A diszpolg6ri cim

7.$

A diszpolgdri cim odait6l6s6re a polgilrmester kizar6lag a kitiintet6s

6tad6s6t megelozo 30 nappal
bezSrolag, a hat6ridore be6rkezett javaslatok figyelembe v6tel6vel terjeszti el5 javaslat6t dontdsre, a

k6pviselo-testiilet

e16.

8.S

Az adom6nyozhsra vonatkoz6 hatinozatijavaslatot, a javasolt szemdly 6let[tj6t, koz6leti ds szakmai
munk6ss5g6t bemutat6 indokl6ssal kell ell6tni.
e.s

A cfm adominyozits6r6l - kizhrolaga hat5ridore be6rkezett javaslatok alapj6n - a kdpviselo-testi.ilet
minositett tobbs6ggel dont. A hat|rozat a kitiintetett csal6di 6s ut6nev6t tartalmazhatja,valamint az
odait6l6s indok6t.
10.s

A kittintet6s odait6l6sdrol hozott testi.ileti dontds nyilvrlnoss6grahozatal6r6l

a

jegyzo gondoskodik.

ll.$
A kitiintet6s odait6l6s6rol meghozott dont6s ut6n a kittintetettet (vagy az 5. $ (2) bekezd6s szerinti
legkozelebbihozzbtartoz6jht) nyilatkoztatni kell arr6l, hogy hozzijirrul-e az i.innepdlyes 6tades
alkalmrival az adominyoz6s indokl6s6ban szerepl6
hozatal|hoz.

16

vonatkoz6 szem6lyes adatok nyilvSnossdgra

12.S

A diszpolg6ri cimet tanrisit6 eml6kplakettet

6s diszoklevelet, vagy aj6nddkot 6s diszoklevelet falunapi
rendezvdny keret6n beli.il a polgi{rmester adja 6t.
13.S

) A telepiil6s diszpolg 6ra az adominyozist6l kezdve viselheti a kittinteto cimet, valamint 6lvezheti
az 6t megillet6, al6bbi kivSlts6gokat:
a.) tan5cskoz6si joggal r6szt vehet a kdpvisel6-testiilet til6sein,
b.) az onkorm6nyzat fLltal rendezet1" kozs6gi i.inneps6gekre hivatalos,
c.) dfjtalanul l6togathatja az cinkormhnyzat 6s int6zm6nyei riltal szewezett rendezv6nyeket,
(I

(2) Ezen jo gok 6rvdnye

s

itd s6drt a je gy zo fele los.

14.$

(1) A kitiintetettekrol nyilv6ntart6st kell vezetni.

3. sz6mf mell6klet

(2)

A nyilvdntartds tarlalmazza akitintetett nevdt, foglalkoz6sSt, az adominyozhs evet ds mell6kelni
kell az adominyozisr6l sz6l6 hatirozatot.

(3) A nyilv6ntartiissal

kapcsolatos adminisztriici6s feladatokat a hivatal l6tja el.
1s.$

Az elismer6s 6s a juttatrls koltsdgeinek

fedezetet

az cinkorm6nyzat 6ves kolts6gvetds6ben kell

biztosftani.
3. A diszpolgdri cim visszavon6sinak rendje

l6.s

(l) A diszpolgdri

cimet a Kdpviselo-testiilet visszavonja,ha a kiti.intetettet az adomhnyoziist kiiveto,
vagy az adominyoz5skor nem ismeretes tev6kenys6ge miatt a bir6s6g, sz6nd6kos brincselekm6ny
miatt, jogerosen v6grehajthat6 szabadsSgvesztdsre it6lte, 6s ( vagy ) a koztigyekt6l eltiltotta.

(2) A cim visszavon6s6ra b6rki fr6sban, indokolt javaslatot tehet.
javaslatot a polg5rmester terjeszti a K6pviselo-testtilet eld.

Az

(l) bekezd6snek

megfelelo

(3) A bedrkezett javaslatr6l, illetve a visszavon6s6r6l a diszpolgrirt a polg6rmester thjdkoztatja.
(4) A visszavont diszpolgdri cimmel kapott eml6kplakettet 6s diszoklevelet, vagy aj6nd6kt6rgyat
diszoklevelet a kittintetett kdteles visszaadni.

(5) A cimt6l megfosztott dfszpolgdr

6s

nevdt a kittintetettek nyilvrintart6s6b6l tor<jlni kell.
4. 2516 rendelkez6s
17.S

E rendelet 2016. .......6n/6n napj6n l6p hat5lyba.
Jelen rendelet hatSlyba l6pds6vel egyidejiileg hatillyhtveszti Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkormilnyzata
K6pvisel6-testiilet6nek az Onkorm5nyzati kitiintet6sek 6s dijak alapit6s6r6l 6s adominyozhshrol szol6
1 I /2006.(IX .12.) szimt rendelete.

Lord Eszter sk.
alpolg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsefsk.

jegyzo

3la. szhmfi mell6klet

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/20 16. (VIII.29.)iinkormdnvzati rendelete
Az iinkormhnyzati kitiintet6sek 6s dijak alapitis6r6l 6s adomdnyozishr6l

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormr{nyzata K6pvisel6-testiilete (tov5bbiakban: k6pviselo-testi.ilet) az

32. cikk (l) i) pontja 6s (2) bekezddse, valamint ,,Magyarorszdg helyi
onkorm6nyzatair6l" szol6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 42. S (1), (3) bekezddse alapj6n biztositott
jogkordben eljirva, valamint ,,Magyarorsz6g cimerdnek 6s zhszlajilnak valamint Sllami
kitiintet6seirol" sz6l6 2011.6vi CCII. tcirv6ny 24.$ (9) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n a
k<ivetkezoket rendeli el:
Alaptorv6ny

1.

A dfszpolgiri cim alapitdsa
1.$

Cserh6tszentiviin K<izs6g OnkormSnyzata K6pviselotestiilete,, Cserhdtszentivin Ktizs6g
Diszpolgira " kitiintet6st alapit azon term6szetes szem6lyek munk6ss6g6nak elismer6s6iil, akik a
telepi.il6s fejlodds66rt kiemelkedoen tev6kenykedtek, munkdssiigukkal, alkot6saikkal elisme16st
szereZek a kozs6gnek.
2. A diszpolgfri cim adomrinyozisdnak szabilyai
2.S

Evente legfeljebb 2 diszpolgSri cim adom6nyozhato.
3.S

cimet a kozs6g lakoss5ga nev6ben CserhiitszentivSn
annak az elo vagy elhunyt, magyar vagy
adomhnyozza
Kozs6g Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilete

A ,, Cserh6tszentiv5n Kozsdg Diszpolgrira"

kiilfbldi rillampolg6rnak, aki valamely t6ren jelentos, kiemelked6 munk6jSval, vagy 6letmriv6vel

a

telepiil6sen, vagy orsz6gosan vagy nemzetkozi viszonylatban elismer6st szerzett, 6s ezzel hozziljhrult
CserhStszentiv6n kozs6g j6 hirnevdnek oregbit6s6hez.
4.$

,,Cserh6tszentiv6n Kozs6g Diszpolg5ra" cfmmel az ene a c6lra k6szitett eml6kplakett
diszoklevdl, vagy maximum 30.000 Ft 6rtdkii aj6nd6kt6rgy ds dfszoklevdl adom6nyozand6.

A

s.$

(l)

Elhunyt szem6ly rlszlre adom6nyozott (posztumusz) diszpolgiri cimmel eml6kplakett

6s

diszoklev6l j6r.

(Z) A diszoklevelet 6s az emldkplakettet az elo hilzasttrsnak, nem l6te eset6n a torv6nyes <jr<jkl6s
iendje szerinti legk6zelebbihozzhtartoz6nak, megegyez6siik hi6nySban a legidosebb 616 legkozelebbi
hozzhtartoz6nak kel I 6tadni.

3la. sz6,mlf mell6klet

6.$

r6szletes indokolilssal ell5tott - az lletutat 6s a koz6leti,
szakmai munk6ss5got bemutat6 - javaslatot tehet b6rmely szemdly, kozoss6g, szervezet.

A diszpolg6ri cim adominyozirs:ira ir6sban,

7.S

A diszpolg6ri cim odaftdl6s6re a polg6rmester kiz6r6lag a kittintetes 6tad6s6t

megelozo 30 nappal
bezirolag, a hatriridore be6rkezett javaslatok figyelembe vdteldvel terjeszti elo javaslat6t dont6sre, a
k6pviselo-testillet e16.
8.S

Az adomitnyozisra vonatkoz6 hathrozatijavaslatot,

a

javasolt szem6ly 6letritj6t, kozdleti 6s szakmai

munkdss5g6t bemutat6 indokl6ssal kell ell6tni.
e.s

A cim adominyozis6r6l - kizfirolag a hat6ridore be6rkezett javaslatok alapj6n - a k6pviselo-testiilet
minositett tobbsdggel dont. A hatirozat a kittintetett csal6di 6s ut6nevdt tartalmazhatja, valamint az
odait6l6s indok6t.
10.s

A kitiintet6s odaft6l6sdr6l hozott testi.ileti dont6s nyilv6nossSgrahozatal6r6l a jegyzo gondoskodik.

ll.s
A kitiintetds odait€l6sdrol meghozott dont6s ut6n a kittintetettet (vagy az 5. $ (2) bekezd6s szerinti
legkozelebbihozzhtartozojht) nyilatkoztatni kell arr6l, hogy hozzbjilrul-e az tinnepdlyes Stadris
alkalmdval az adomhnyozris indoklls6ban szereplo
hozatalShoz.

16

vonatkoz6 szemdlyes adatok nyilvSnossilgra

12.$

A diszpolgriri cfmet tanfsit6 eml6kplakettet 6s diszoklevelet, vagy ajhndekot 6s dfszoklevelet falunapi
rendezv6ny keretdn beli.il a polgdrmester adja itt.
13.$

(l) A telepiil6s diszpolghra

az adomfunyozist6l kezdve viselheti a kiti.intet6 cimet, valamint 6lvezheti

az ot megillet6, al6bbi kiv6lts6gokat:

a.) tan6cskozhsi joggal r6szt vehet a k6pvisel6-testtilet iildsein,
b.) az cinkormrlnyzat 6ltal rendezett krizsdgi i.inneps6gekre hivataros,
c.) dijtalanul L{togathatja az cinkormLnyzat 6s intdzm6nyei 5ltal szervezetlrendezv6nyeket,
(2) Ezen jogok 6rv6nyesit6s66rt a jegyzo felel6s.
14.$

(1) A kittintetettekr6l nyilvrlntart6st kell vezetni.

3la.szhml mell6klet

(2)

A nyilvrintartris tartalmazza akitintetett nev6t, foglalkoz6s6t, az adominyoz|s 6vet ds melldkelni
kell az adom6nyoziisr6l sz6l6 hatirozatot.

(3)

A nyilvrlntart6ssal kapcsolatos adminisarici6s feladatokat

a hivatal l6tja el.

1s.$

Az

elismer6s 6s a juttat6s kolts6geinek fedezetdt az inkormilnyzat eves krilts6gvetdsdben kell
biaositani.
3. A diszpolgfri cim visszavonisinak rendje
16.$

(l) A dfszpolg6ri

cimet a K6pvisel6-testtilet visszavonja,ha a kitiintetettet az adomhnyoz6st kovet6,
vagy az adom:lnyoz6skor nem ismeretes tev6kenysdge miatt a bir6s6g, sz6nd6kos brincselekmdny
miatt, jogerosen v6grehajthat6 szabads6gvesztdsre it6lte, 6s ( vagy ) a kdziigyektol eltiltotta.

(2) A cim visszavon6sira birki ir6sban, indokolt javaslatot tehet.
javaslatot a polg6rmester terjeszti a Kdpvisel6-testiilet el6.

Az

(l)

bekezd6snek megfelel6

(3) A be6rkezett javaslatr6l, illetve a visszavon6sir6l a diszpolgirt a polg6rmester tAjekodatja.
(4) A visszavont diszpolg6ri cfmmel kapott eml6kplakettet 6s diszoklevelet, vagy aj|nddkt6rgyat

6s

d f szoklevelet a kiti.intetett kdteles visszaadni.

(5) A cfmt6l megfosztott diszpolgSr

nev6t a kitiintetettek nyilv6ntart6s6b6l tcirolni kell.
4. Zhr6 rendelkez6s
17.$

E rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.
Jelen rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejiileg hatitlyifiveszti CserhStszentiv6n Krizsdg Onkorm6nyzata
K6pviselotestiiletdnek az OnkormSnyzati kiti.intet6sek 6s dijak alapitris6r6l 6s adom6nyoz6s6r6l sz6l6
1 1 /2006.(lX. | 2.\ szimfi rendelete.

C

serh6tszentiv 6n, 20 1 6. augusztus 26.
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MEGALLAPODAS

hfzi segits6gnyfjtr{sra
mely ldtrejdtt egyrdszr6l - Cserh6tszentiv6n Kdzseg OnkormsnyzataKepviselo-testtilete 6ltal
ifiruhinott hat6sktir6ben eljarva Cserh6tszentivdn K<izsdg Onkormrinyzata polgiirmestere
(tov6bbiakban mint szolg1,ltatitst biztosit6) m6sr6szrol
ell6tott neve/sziiletdsi neve : ......
Sztilet6si helye, ideje:

Anyja neve:
S

.

zem6lyi igazolv itny sz6ma;

TAJ sz6ma:... ....
Lakcime I tart6zkod6si helve

:.

...,.s26m alatti lakos kciz<itt (tov6bbiakban mint
ig6nybe vevo) k<iz<itt a mai napon, az alirbbi felt6telek szerint:

1. Az ellSt6st biztosit6 gondoz6n6 alkalmazilshval a vonatkoz6 jogszab6lyoknak
megfeleloen, a jelen meg6llapodiisban szabiiyozott m6don hazi seeits6envrijtiist
biztosit.

A gondozfsi sziiks6glet alapjfn ( * a megfelelo r6sz alithfzand6)
szem6lyi gondoz{sra*
szociflis segit6sre*
jogosult

A szolgriltat{st biztositri a hizi segfts6gnyrijtrls keret6ben
alrfb

b

i szolgfiltatisokat

- k6relme

alapifln

- az

bizto sitj a

Szoci6lis segit6s keret6ben

Y
F

hfntartSsi tev6kenysd gben val6 kdzremtikod6s
veszelyhelyzetek kialakul6s6nak megeloz6s6ben 6s
elh6rit6s6ban tort6no segitsdgnyfjt6st.
segits6g6t

Szem6lyi sondoz6s keret6ben

Y

hifiarttrsi tev6kenys6 gben val6 k<jzremtikctd6s

a kialakult

v6szhelyzet

uWet-UI

Cserhdtszentiv6n Kozs6g Polgdrmestere
3066 Cserhdtszentivdn, Kossuth utca 1.

Telefon: 32/382-056
Fax:32/ 382-026

F

vesz6lyhelyzetek kialakul6s6nak megeloz6seben 6s
elh6rit6s6ban tdrt6no se gits6 gnyrij t6st.

a kialakult v6szhelyzet

segits6g6t

) Az ellitfst biztosit6 ahfzi segits6gnyfjtfst

a. 201....6v....
201....6v....

.........h6..........napj6161 kezdodoen
.........h6. ........napjfiig terjed6 hatflrozott id6tartamra
napi, heti, havi.............6riban *

b. hatirozatlan id6tartamra * napi, heti, havi.
alfthuzand6) biztosftja a h6t 5

-

...6rfban*(*a megfelelo

munkanapj{n.

a ...1201.. (.

J.

a

Az igenybevev5 ah6zi

4.

H6zi segits6gnyrijtiisra val6 j ogosults6g megszrinik:

segfts6gnyrijt6s6rt
rendelet alapjin tdrit6si dijat nem fizet.

.. .. ..)

onkorm6nyzati

Az ellfltis megszrintetds6rol az ellinfst biztosit6 ir6sban hatftrozat form6jdban ti$ekortatja
az igenybevevot, illetve t6rv6nye s k6pvi

se

ldj 6t.

5. Ha az ig6nybevevo a megsztintet6ssel nem 6rt egyet, az lrtesites kezhezvlteldtol
sz6mitott 8 napon beliil Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselotesti.ilet6hez fordulhat.

A,,Meg6llapodiis"-t al6ir6 felek kijelentik, hogy vit6s k6rddseiket elsodlegesen t6rgyal6s irtj6n
kiv6nj6k rendezni.
Jelen ,,Megiillapodiis"-ban nem hatdrozott k6rd6sekben a Polg6ri Tcirv6nykcinyv, tovitbbd az
i de vonatko zo j o gszabitlyok rende lkez6 s ei az ir iny ad6ak.

Cserh6tszentivfin,20.

ellatdst ig6nybevevo

ell6trist biztosit6

5,a'w,I wilbL-!-tl
Cserhdtszentivdn Kozs6g Polgdrmestere
3066 Cserhdtszentivdn, Kossuth utca L.

Telefon: 32/382-056
Fax:32/ 382-026

MEGALLAPoDAS

;i-'*'-:-'-::r:'l

Etkeztet6s biztositisS16l

mely l6trejritt egyr6szr6l Cserh6tszentiv6n Ktizs6g 0nkormdnyzata (3066 Cserh6tszentivdn,
Kossuth utca I. ), mint szolgdltatdst nyrijt6 k6pviseli Cserh6tszentivdn Kcizs6g
po196rmestere, mdsr6szt, mint ell6tdst ig6nybe vev6:

Sztilet6si hely, id6:

sz5m alatti lakos (tovdbbiakban : ell6tott ), illetve a nev6ben elj616 k6pviselS

(tov6bbiakban: torv6nyes k6pvisel6) kozott, az alulirott helyen 6s az al6bbi felt6telekkel:
6n/6n
felek megdllapodnak abban, hogy a szolg6ltatdst igenybevevS 201..
sz6m0 k6relme alapj6n a szolgdltat6 az 6tkez6st
beadott
id6pontt6l Cserh6tszentiv6n telepiil6sen
id6pontig hat6rozott id6re, vagy hatdrozatlan id6re biztosi'tja ( a megfelelS r6sz al6h0zand6

A

)

A szem6lvi t6rft6si dii megdllapit6sdra. fizet6s6re vonatkoz6 szabSlvok

szoci5lis alapszolgSltatdsok kort6be tartoz6 6tkeztet6s6rt t6rit6si dijat kell fizetni. A
kotelezett 6ltal fizetend6 szem6lyi t6rit6si dij nem haladhatja meg az int6zm6nyi t6rit6si dij

A

osszeg6t.

A szem6lyi t6rit6si dij osszege nem haladhatja meg az ellSt6st ig6nybe vevS szem6ly napi
jovedelm6nek
- 6tkez6s eset6n a 3O%-6t,
- 6tkez6s 6s hdzi segits6gnyfjt6s egytittes ig6nybev6tele eset6n a havijovedelem 3o%-itt.
Ha az ell6t6sra jogosult tart5si vagy orcikl6si szerz6d6st kot6tt, t6rit6si dij fizet6sere a tartdst
6s gondozdst szerzSd6sben vdlla16 a kcitelezett.
A szem6lyes gondoskodds kor6be tartoz6 szoci5lis elldtds t6rit6si dijdt: egy havi id6tartamra
ut6lag a t6rgyh6t kovet6 h6nap 5. napjdig a Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata
h6zip6nztd16ba kell megfizetni.
A t6ritesi dij feli.ilvizsg6lata 6vente 2 alkalommal tort6nhet, melynek sordn a szolg6ltat6
kcjteles 6rteslteni a szolgSltatdst ig6nybe vev6t a megSllapitott rlj szem6lyi t6rit6si dij
osszeg616l.

Cserhdtszentivdn Kozs6g Polgdrmestere
3066 Cserhdtszentivdn, Kossuth utca 1.

Telefon: 32/382-056
Fax:32/ 382-026

Az elldtds megszfin6s6nek m6diai:

t6ritdsidij-fizet6si kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget ( hat h6napon 6t
folyamatosan t6rit6sidij - tartozits 6ll fenn, 6s az a hatodik honap utols6 napj6n
a k6thavi szem6lyi t6rft6si dij osszegdt meghaladja, 6s vagyoni, jdvedelmi
viszonyai lehetovd teszik a t6rit6si dij megfizet6sdt.
Az elldtds megsziintet6s6rcil a polgdrmester irdsos 6rtesit6st klild. A felmonddsi id6 15 nap
kiv6ve, ha az ellStott vagy a tcirv6nyes k6pviselSje azonnali hatSllyal vagy meghatdrozott
id6pontt6l k6ri a jogviszony megszrintet6s6t.
Ha a szolgSltatdst nyrijt6 Sltal kezdem6nyezett megszi.intet6ssel a jogosult, illetve tcirv6nyes
k6pvisel5je nem 6rt egyet, az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t6l szdmitott B napon belril
CserhStszentivdn Kozs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testi.ilet6hez fordulhat.
Ebben az esetben az ellStdst vSltozatlan felt6telek mellett mindaddig biztositdsra keri.il, amig
a k6pvisel6-testrilet, illetve a bir6sdg joger6s 6s v6grehajthat6 hatdrozatot nem hoz.
Panaszok kezel6s6rSl

Az ell6tott ( vagy tdrv6nyes k6pvisel6je )
On

korm d nyzata K6pviselS-testtl et6h ez fo rd
I

u Ih

panaszdval Cserhdtszentivdn

Kozs6g

at.

A megSllapoddst alSto felek kijelentik, hogy vitds k6rd6seiket els6dlegesen tdrgyalSs 0tj5n
kiviinjdk rendezni. Az elldtottat a panaszai kivizsgSl6sdban az ellStott jogi k6pviselci segitheti.
Szem6lves adatok kezel6s616l

A szolgdltat6st nyrijt6 az elldtott adatait az 1993. 6vi lll. torv6ny rendelkez6sei alapjdn
nyilv6ntartja. Az adatokat az L992.6vi LXlll. (szem6lyes adatok v6delm6r6l 6s a koz6rdek(
adatok nyilvdnossdgdrol szolo) torv6ny valamint az L993. 6vi lll. torv6ny elSirdsainak
megfelel6en titkosan kezeli.
Adatv6ltozdsok beielent6s616l

Az ell5tott koteles a szolgSltatdsra vonatkoz6 jogosultsdgi felt6telekben 6s a jovedelmi
viszonyaiban be6llt v6ltozSsr6l 15 napon beltil az onkormdnyzatot 6rteslteni.
Esv6b rendelkez6sek

megSllapoddsban nem szabSlyozott k6rd6sekben a Ptk., toviibbd a szocidlis
igazgatds16l 6s szociSlis ell6t6sok16l sz6l6 torv6ny 6s azokhoz kapcsol6d6 rendeletek
rendelkez6sei az i16nyad6k.

A jelen

Cserhdtszentivdn Kozs69 Polgdrmestere
3066 Cserhiitszentivdn, Kossuth utca l-.
Telefon: 32/382-056
Fax:32/ 382-026

Stvettem, 6s a benne foglaltakat tudomdsul vettem.

Alulirottak a jelen meg6llapod6st elolvasds utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
j6viihagy6lag irjdk a15.

CserhStszentivd n, 20....

Ell6tott
( EllStott torv6nyes k6pvisel6je

SzolgSltat6st ny0jt6
)

6.udw;^^

uXfibut

Kl6tyik Eva
Cserh6tszentiv6n

R6k6czi utca2.
3066

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata

K6pviselo-testiilete
Cserh6tszentiv6n
Kossuth irt 1.
3066

T6rsv: K6relem

Tisztelt K6pviselotestiilet

!

Igazhn sajndlom, hogy k6t 6vvel az onkorm6nyzati v6laszt6sok ktivetoen m6g mindig a
v6laszt6sokkal kapcsolatban kell k6relemmel fordulnom Onokhoz, azonban az elmrilt hetek
esem6nyei sajnos indokoltt6 teszik k6relmemet.
N6h6ny h6ttel ezelott tudom6somra jutott, hogy a polg6rmester irr kozvetlen kornyezetlbol azt
hiresztelte valaki a faluban, hogy a 2014. 6vben az akkori k6pvisel<i-testiilet tagjai 6ltal
ellenem tett feljelent6ssel kapcsolatos nyomoz6s lezilrul| 6s engem mindenben btinosnek
tal6'ltak, sot el is it6ltek.

Ezriton szeretn6m t6j6koztatni a Tisztelt K6pviseld-testiiletet, hogy ennek a pletyk6nak 6ppen
az ellenkezoje igaz.
Tudom6som szerint a k6pviseki-testtilet is megkapta a nyomoz6s megsztintet6s6r6l sz6l6,
2015. november l7-ei rend6rs6gi-, valamint a2015. december l2-ei iigy6szs6gihathrozatot,
amelyben egy6rtelmiien leirta k6t hat6s6g is, hogy

,,mivel a nyomozis adatai alapjdn nem 6llapithat6 meg biincselekm6ny elkiivet6se, 6s az
eljirris folytat6sit6l sem virhat6 eredm6ny, valamint mivel a cselekm6ny nem
b li n cselekm'6ny, az elj irist megszii ntetem." (A hat6r ozatokat csatolom).

Az

1792 oldalnyi nyomozati anyag 6ttanulm6nyozilsilt kilvet6en sz6momra teljesen
egy6rtelmri, hogy az ellenem tett feljelen6s c6lja kifejezetten a v6laszt6si eredm6nyek
manipulrll6sa volt, hiszen igy es6lyteleniil indultama2014.6vi onkormitnyzati v6laszt6sokon.

A fenti hivatalos hathrozatok birtokiban

ezriton szeretn6m kijelenteni, hogy soha
semmilyen btincselekm6nlt nem ktivettem el, a falut soha semmilyen m6don meg nem
kdrositottam. Az akkori k6pvisel6-testiilet tagiai hamisan, {rtatlanul v:idoltak meg, 6s a
feljelent6s valamennyi kiivetkezm6ny6t frtatlanul kellett elviselnem.

Megtehetndm, hogy 6n is feljelent6st teszek a volt k6pviselo-testiilet tagjai ellen hamis vild, a

polg6rmester

fr

ellen pedig hamis v6d, valamint nagy nyilvdnoss6g elott elkovetett

becsiilets6rt6s 6s r6galmazhs mialt, de ezt k6t okb6l sem teszem meg.

Egyrlszt a polg6rmester irr eg6szs6gi |llapotfira val6 tekintettel, m6sr6szt azbrr, mert az

6n

kornyezetemben nem szok6s m6sokat felj elentgetni.

Olyan pletyka is elhangzott a h6ten, hogy 6n kezdtem a polg6rmester irrral a v6laszt6sok
idej6n a ,,levelezget6st". Term6szetesen ennek is 6ppen az ellenkezoje igaz. A polg6rmester fr
osztogatta a mell6kelt sz6r6lapokat, amelyekre 6n csak reag5ltam. A polgrlrmester irr ezt a
Teriileti V6laszt6si Bizotts6g i.i16s6n maga is elismerte. (A jegyz6konyvet csatolom.)

0w

sondolom. how k6t 6wel a vilaszt{sok utfn az 6n csalidomat is mesilleti v6sre a
nvugalom. A mell6kelt hivatalos hatdrozatok ismeret6ben senkinek nincs joga a
nyomoz{s megsziintet6s6r6l sz6l6 hat{rozatok ellenkez6j6t terjeszteni a telepiil6sen,
emiatt k6rem a tisztelt kepviselo{estliletet, hogy a lakoss6got is legyenek szivesek
tdjlkoztatni n6h6ny mondatban arr6l a t6nyr6l, hogy a nyomoz6st megszi.intett6k, 6s
semmilyen btincselekm6nyt nem kovettem el.
Aggaszt6nak tal6lom tov6bb6, hogy a mell6kelt rend6rs6gi megsziintet6hatfirozatot, amelyb6l
ahogy a hatirozatban is olvashat6 - csak az onkorm5nyzat valamint 6n kaptam p6ld6nyt,
valaki felhasznSlta egy ellenem irt n6vtelen feljelent6s mell6kletek6nt 2 h6ttel ezel6tt. Mivel
6n term6szetesen nem adtam 6t a n6vtelen feljelento r1sz6re, az nary val6szintis6ggel az

-

a

n6r,telen lev6l ir6jithoz. Mivel ez term6szetesen
torv6nyellenes, ennek kivizsg6l6s6t is k6rem a Tisztelt K6pviselo-testiilett<jl. (Amennyiben
sziiks6ges, a n6vtelen feljelent6st 6s mell6klet6t term6szetesen bemutatom a testtrleti tagok

onkorminyzat 6ptilet6b6l keriilt

16sz6re.)

Tov6bbi munk6jukhoz sok sikert kiv6nok!
Szives v6laszukat v6rva

Tisztelettel

Kl6tyik Eva

CserhStszentiv 6n, 20 I 6. jrinius 28.

2016.08.
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NOGRAD MEGYEI RENDOR-F6Nq.PTTANYSAG
BTNUGYI IGAZGATOSAG

BLNUG\'I OSZTAJ-Y
GAZDASAGVEDELMI ALOSZTALY
Sz6m: 1 2000/1 88-68/201 5.
Ea.: Simon Tam6s r. szds.

bii'

HATAR.BZAT

A Biintetb Tondnykonwrol
bekezdes a, pontja

,r"iint

min6si.rlo kisebb

'agyoni

hitr6nyt

(i)

bekezddsdbe iitkoz6 es a (2)
okoz6 hiitlen kezelds vdtsdg6nek

s2616 2012. dv\ C. t6rYdny 376' $

1998' dvi
gy-riju miatt is*er"tlen tettessel szemben fofytaiott nyomozdst a biintet6eljar6sr6l szol6
- figyelemmel a Be'
XIX. torvdny (tovabbiakban Be.) 190. $ (1) bekezddsenek b, pontja a1apj6n,
190. $ (2) bekezdds6nek elso mondatara,

eikiivet6se 6s az
- mivel a nyomozis adatai alapj6n nern 6llapithat6 meg biincseleknl6ny

eljfrSs folytat6sdt6l sem v6rhat6 eredrn6ny -

ritkoz6 6s
valamint a Biintet6 Tdrvenykonyvr6l sz6l6 2012. evi C. torvdny 376. $ (1) bekezd6sdbe
vdtsdgdnek
kezelds
hutlen
okoz6
liAtriinyt
vagyoni
a (2) bekezdds a, pontja szerint min6siilo kisebb
(1) bekezd€sdnek a"
a gyanf.ia miatt ismerltlen tettessel szemben folytatott nyomozist a Be. 190. $
els6
mondatara,
pontja alapjan - figyelemmel a Be. 190. $ (2) bekezdesdnek

- nivel a cselekm6ny nem bffncselekm6ny -

megsziintetem.

A Be. 190.

g (4) bekezdds e1s6 fordulata drtelm6ben a buniigyi koltsdget az

6[lan viseli.

A hatir ozatot kdzbesfteni kell :
Cserhdtszentivdn Kiizs6g Onkormrin)'zat6nak k6pvisel6 testtilete, 3066 Cserh6tszentiv6n,

-

Kossuth utca 1. sz.
- N6gr6d Megyei F6iigy-6szs6g

(l) bekezddse alapjdn panasznak van helye, amelyet
szamitott nyolc napon belAl o hatdrozatot l'toz6 tTtontoz6 hat6sdghoz lehet berytitj\stxi.
A hatdrozat ellen a Be. 195. $

a kozldst1l

Cfm: 3100 Salgotarjan Rrik6czi [1 40. Pf. 130.
Telefon: 3? 4ll-255/35-36; Fa,r: 32 4i l-255/35-38
e-mail:
RZSNEO_:i.9C69.0(j200t-{?C{,j{:j-bunkii-1j91C7900-CCC{Ell8l?SC-17Or,jlj6)

https://mail.google.com/mail/r-/0/#s

earcvklo/oc3%oAltyik+/15s95bsed24a14sc?projector=

1
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Tel.:

2661 Balassagyarmat, Pf 5I
(j5) 300-230 . (35) 300-21 I . Fax: (35) 300-225

E-mail: nogfou@mku.hu

B. 4122AI5 I 4-1. BTO.

sz6m

HATANOZAT
a nyomozfs megsziintet6s6r6l

A hivatali vissza6l6s brintette miatt a N6grdd Megyei Rend6r-fokapitanysdg Brintgyi lgazgatosilg
Btintigyi Oszt6lyan 188/2015. bti. szamon indult biiniigyben a

Klityik

Eva

(sztil.: Taian
el6zon6v: Kov6cs Eva" Eger,1967.marcius 23.,
_Evg,
.
anyja neve: Csik6s Eva,
lakik: 3066 Cserh5tszentivdn.. Rdk6czi utca 2.)
:

gyanrisftott elleni nyom oz6st aBe. 190.$. (1) bekezdds b) ponda alapj6n - mivel a nyomoz6s adatai
alapjfun nem iillapithat6 meg biincselekmeny elk<ivet6se, 6s az elj6ris folytat6sdt6l sem v6rhat6
eredm6ny

'

megsziintetem.

Anyomozas sor6n felmeriJlt 4757 forint briniigyi k<iltsdget a Be. 190. $ (4) bekezddse alapj6n az
6llam viseli.
Ahatfuozatellen Kl6tyik Eva gyanfrsitott a Be. 228.$. (l) bekezdese alapj6n a k<jzl6st6l sziimitott 8
napon beli.il panasszal 6lhet a Legfobb Ugyeszs€ghez, melyet a N6gr6d Megyei Fotigydszs6gen
lehet friisban vagy sz6ban el6terjesaeni.
a Utarg3t^ot Cserhdtszentivdn.Kdpvisel6 Test{iietdnek. mint feljelentonek azzal kiitdom meg, hogy
a Be. ?28. $ (1) bekezddse alapidn a hatdrozat ellen panasszal nem 61het.

https://mail.google.com/mail/rLl0/#s

earcwl1"c3o/oAltyik+/15595b5ed24a145c?prcriector=1
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Cserh6tszenti r'6ni lakosoli!

Cserlr6tszentivAn K6zseg Onkormanyzat k6pviseloi'14 fol feljelentest tettek a telepiiles
polgii-nlester asszon)'a: Koviics Eva ellen" mivel az dnkonn6nyzat vagyonanak egy rdsz6vel
,u.,it;*ent rendelkezetr. tovibb6 hivatali tisztsdgevel dsszefiiggdsben m6s jogs6rtdsehet
kdr,etett ei.

A

biintetoeljArds 2014.

jrilius 17-tol van

folyamatban htitlen'kdzel6s miatt

a

Szdcsdnf

i

Rendorkapitdnys69on.
.l

$*sr"as;;

,h @.F
fu.o.,r.,*4
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REND6RKAPITANYSAG SZf CSENY
BUNUGYI OSZTALY
Sz6cs6ny, R6k6czi 0t 66.

F
t POLTCE

t

BM:

3

Telefon: 06 32 372-255
l/65-00 Fax: 3 1165-01 Postacf m: 3 I 70 Sz6csenv Pf.
szecsenyrk@nograd.pol ice.h

I.

u

Szdm: I 2050/455-1 I/2014. bii.

JEGYZdKONYV
ta n ri l<i ha

I

I

ga t:i_srol

I(6sziilt a(z) Szecs6ny Rerrd6rkapitdnysdg-on, a Bijntet6 Tdrvdnykonyv16l sz616 2012.6vi C. tOrvdny 376.
$ (l) bekezdesebe iitkiiz6 ds a (2) bekezdds a) pontja szerint rnin6sii16 kisebb vagyoni h6tr6nyt okozva
ell<civetett hfltlen kezel6s vdtsig6nek rnegalapozott* gyanija nriatt Kov6cs Eva ellen folyamatban l6v6
eljdrdsban Cs6r6 lstvdn tanri kihallgatdsa alkalm6val 3110 Sz6cs6ny, Rdk6czi tr 66. 1/104 alatti hivatali
helyisegben 2014. szeptetnber 29. napon 09 6ra

06 perckor.

JELEN VANNAK
A nyorrroz6 hat6s6g rdsz6,r6l:

Eljdrdsban rdsznev6k 6s jogrilldsuk:

Cudics Gergely r. szds.

Cs6re lstv6n

tanil

;

https://mail.google.com/mail/r-r/0/#search/kl%C3%Altyik+/15595bH24a145c?projector=1
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NocnAn MEGYEI rBRUr-Brr
vAr-aszrAsr gzorrsAc
Tdrsy: K. E. 6ltal benyirjtott kifog6s elbir6l6sa

42t20r4. (X. 17.) TVB

HATAROZAT
A N6gr5d Megyei Teriileti Yillasztdsi Bizotts6g (a tov6bbiakban: TVB) av6laszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013.
6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 3071P. $ (2) bekezd6s b) pontj6ban foglalt hat6skor6ben
elj6rva, K. E. (lakcim: ...) (a tovribbiakban: beadv6nyoz6) 6ltal, a 2014. 6vi cserh6tszentiv6ni
p ol

g6rmester v6laszt6ssal kapcsolatban benyfj tott kifog6s6nak

helyt ad, 6s a Ve. 218. S (2) bekezd6s c) pontja alapjfn a cserhitszentivini polgirmester vilaszt{s
jegyz6kiinyvbe foglalt eredm6nymegillapft6 diint6s6t megsemmisiti, a polgirmester vilasztist
megism6telteti.
A TVB a megism6teltetett szrazfst 2014. november 9. napjira tffzi ki.

A

hathrozat ellen annak meghozatalfit6l szhmitott 3 napon beltil a kozponti nlvjegyzlkben szerepl6
v6laszt6polgar, jelolt, jelolo szervezet, tov5bb6 az igyben 6rintett termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi
szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lk6nt a Nemzeti
Y6lasrt6si Bizottsighoz cimzett fellebbez6st nyrijthat be a N6gr6d Megyei Teriileti YSlasztdsi
36.; e-mail: valasztas@nograd.hu). A fellebbez6st irgy kell
Bizottsfugnill (3100 Salg6tarj6n, Rdk6czi
benyrijtani, hogy az a dont6s megltozatal6t6l sz6mitott 3 napon beliil, legk6s6bb 2014. okt6ber 20-6n
1 6. 00 6r6ig meglrkezzen.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a Ve. 224. 5 (3) bekezd6s6ben foglaltakat.

tt

Indokol{s
Beadvrinyoz6 a 2014. okt6ber 14-6n kelt kifogSsdt, mely a polg6rmester villasztis eredm6ny6nek
megsemmisit6s6re irSnyrlt, a CserhStszentiv6ni Helyi V6laszt6si BizottsSghoz nffitotta be. A Helyi
V6laszttisi Iroda a fellebbezdst felterjesztette a TVB-hez.
A TVB megAllapitotta, hogy a beadv6ny 6rdemi vizsgillatra alkalmas, az tartalmazza a Ye. 212. 5 Q)
bekezd6s6ben foglalt jogi kell6keket, 6s a Ye. 209. $ (2) bekezd6s6ben foglalt hatririd6 szerint kertilt
el6terjeszt6sre.
A kifog6sban a beny0jt6 avillasztilsi eredm6nyt jogszab6lys6rt6 m6don befoly6sol6 kamp6nyeszkomek

I.

A

kifog6solt egylk sz6r6lap tartalma szeint
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzatSnak k6pvisel6i feljelent6st tettek a telepiil6s polg6rmestere K. E.

min6sitette Cs.

6ltal terjesztett sz6r6lapokat.

ellen, mert 6 az iinkorm6nyzatvagyonSnak egy r6sz6vel saj6tjak6nt rendelkezett, 6s hivatali tiszts6g6vel
osszefiigg6sben m6s jogs6rt6seket is elk<ivetett. Ezen sz6r6lapjSt Cs. I., polg6rmesterjeliilt a Kozs6g
K6pvisel6testiilete b6lyegz6j 6vel l6tta el.

kifog6s szerint Cs. I. sz6r6lapk6nt terjesztette az el6z6 leirt feljelent6se alapjdn tort6nt, tanri
kihallgatrlsdr6t kdsziilt rend6rhat6sigi jegyzlkonyv bevezetl r€szlt, amely azt tartalmazza, hogy
tanirk6nti meghallgat6s6ra K. E. ellen htitlen kezel6s v6ts6g6nek megalapozott gyanirja miatt folyamatban
l6v6 elj6rfsban keriilt sor.

A

A TVB a rendelkez6s6re 6116 dokumentumok megvizsgillilsht kcivet6en

inditv6nyozta az iratokban
a meghallgatott
meghallgat6son
A
sz6beli
meghallgatdsSt.
sz6beli
megjeliilt tanfk, illetve 6rintettek
mely
szerint a fenti
tartalmilt,
feljegyzls
szem6lyek meger6sitettlk az hltaluk bizonyit6kk6nt al6irt azon
sz6r6lapok terj eszt6se megtdrt6nt.

Cs. I. a meghallgat6s sor5n elismerte, hogy a kifogSsolt sz6r6lapokat 6 k6szitette, 6s az els6k6nt
megjeliiltet az trnkorm|nyzat b6lyegz6j6vel 6 l6tta el, s arra a k6rd6sre, hogy az onkorm6nyzat
b6lyegz6j1t erre a c6ka - mint jelolt - haszn6lhatta-e, rigy nyilatkozott, hogy lehet, hogy nem.

MeghallgatSsa sor6n azt

is elismerte, hogy a fenti tartalmir rendorhat6s6gi jegyzokonyv

r6szleges

m6solat6t szor6lapk6nt o terj esztette.

A TVB

6rt6kelte

a

beadv6nyhoz csatolt bizonyit6kokat, illetve

a

sz6beli meghallgat6son tett

nyilatkozatokat.
A TVB arra a meg6llapit6sra jutott, illetve azt a kovetkeztet6st vonta le, hogy Cs. I. polg6rmesterjelolt
6ltal az elozoekben megjelolt tartaimir szor6lapok terjeszt6se alkalmas volt a v6lasd6i akarat megt6veszto
befoly6sol6s6ra, e tev6kenys6ge s6rti a j6hiszemri 6s rendelkez6sszerii joggyakorl6s, a jeloltek 6s
jelol6szervezetek kozotti es6lyegyenlos6g, a v|lasztils tisztas|ginak meg6v6sa torv6nyi alapelveit, az
alapelvi rendelkezdsek 6rv6nyesiil6s6t.

A

Cs.

I.

6ltal klszitett sz6r6lapon a ,,Cserhdtszentiv|ni Kozs6g K6pviselcitestiilete"

megnevez6sti

b6lyegz6lenyomat jogosulatlan szerepeltet6se a TVB meg6llapitfsa szerint alkalmas volt arra, hogy a
v6laszt6polg6rokban art.a tlves l6tszatot keltse miszerint a kamp6nyeszkozkdnt haszr6lt sz6r6lapon
szereplo 6llitrlsok onkorm6nyzati vagy hivatalos fon6sb6l szhrmaznak, 6s a tanir kihallgat6si jegyzok<inyv
terjesztdse pedig arra, hogy ezt aliltszatot tov6bb er6sitse.
Mindezek alapj6n

a

TVB

a rendelkezo r6szben foglaltak szerint hat6rozott.

AhatfurozataYe.2. $ (l) bekezd6s a), c)

6s e)

pontjfn,209. $ (1) bekezd6s6n, a 212.5 (2) bekezd6s6n, a

218. $-6n, a 307/P.$ (2)bekezd1s6n alapul.

Ajogorvoslatr6lval6thjlkoztaths aVe. 10. $-6n,221. $-5n,6s a223-226. $-ainalapul.
Salg6tarj6n, 2014. okt6ber 17.

dr. Adamk6Istv6n

TVB elnok
A hat6rozatot kapj6k:
Beadviinyoz6

l.
2.
3.

Cserh6tszentiv6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g

lratthr
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MStrasz6l6si Kcizcis 0nkormdnvzati Hivatala

Csertitszmtivdni KirendeltsCge

f*oa

Lp-! 6....t" .......M.........-h6 A.3

Cim:

3068 Mdtrasz6l6s, Kossuth t6r 15.

szf Dosr.f .{Al.h.H....Eldvz*n.*

tdrev:

Kerelem

l,lsll:

..............1.................Ug5rid26:

Hdrom gyermekrinket iskol6ba,6vodi5ba 6s bolcsod6be (2072/2013) 6vek 6ta Cs6cs6re hordjuk sajiit
kolts6gen Cserh6tszentivSn16l (ekkor iSllami bolcs6dei elliitiis kizii16lag ezen a telepiil6sen volt el6rhet6 6s mi

mindketten heti 40 6riiban dolgoztunk). A teleptil6siink falubusza nem tudta biztositani a behordiisukat, sem a
megfelel6 kis6retet. Ezt mi elfogadtuk, de segits6get k6rtrink lev6lben (2012.10.15). K6relmUnket a testtilet
elfogadta 6s havonta 5000.- Ft hozz6jdruliist illlapitott meg. 2016-ban ezt gyermekenk6nt 250OFt ra
m6dositotta a testtilet. Err6l mi irdsos 6rtesit6st nem kaptunk, csak a polgdrmester 6s testrlleti tagok
elmonddsa alapjdn tudjuk,6s ezt er6siti meg, hogy az eltelt id6szak alatt (4 6v) k6t alkalommal 20000(!?)Ft
kaptunk az ig6reteken kivUl.

lsm6telten szeretn6nk jelezni, hogy a gyerekek behordiisa toviibbra is jelent6s anyagi terhet 16 a
csalddra (ezt tet6zi a megsrillyedt 6s tcinkrement cinkormdnyzati [tb6l ad6d6 rendszeres g6pjiirm( szervizel6si
krilts6g is). R6szi.inkr6l ad6tartozdsunk nincs, kommun6lis-, srilyad6 6s minden nem( kcitelezetts6gtinknek
eleget tesziink. Ugyanezt k6rjrik mi is az 0nkormdnyzatt6l, k6rjUk a szSmunkra megdllapitott osszeg kifizet6s6t
visszamen6leg.

Vafamint k6rjiik hogy a20!6/t7-es tan6vt6lszdllitsa el (legaliibb reggel)az Onkormdnyzatifalubusz a
gyermekeinket Cs6cs6re A legkisebb gyermekiink is nagycsoportos 6vodds nem jelent probl6mdt szSmukra az

Tisztelettel,

Schmidt G6bor

Gerhiitszentiv6n, 2016 06.21

Kapi5k:
N6grdd Megyei Kormdnyhivatal PSszt6i Jiirdsi Hivatala
3060 Pdszt6, Ktilcsey rit 35

M6trasz6l6si K6zos 0nkormdnyzati Hivatala
3068 Miitrasz6l6s, Kossuth t6r 15.

ry

..M:*.1...

Tisztelt Jegyz6 Ur!

utazds, a busz kapacitilsa pedig lehet6v6 teszi az Sltaliinos iskol6s 6s 6vodds gyerekek besz6llitdsiit.

"

Cim :Cserhdtszentivii n 6n kormd nyzata

3066 Cserhdtszentivdn Kossuth rit 1.
Tdrgy: K6relem

Tisztelt Testiilet, tisztelt Jegyz6 Url
Azzal a tiszteletteljes k616ssel fordulunk 0ntjkhdz, hogy a gyermekeink bolcsod6be,6voddba
6s iskoliiba val6 sziillitdsiihoz jiiruljanak hozz6.A gyerekek Cs6cs6re jiirnak ezek be az int6zm6nyekbe,

kisfiunk bolcsijdei elhelyez6se

a

t6rs6gben csak itt megoldhat6 ehez igazitottuk a mdsik k6t gyermek

6vodai iskolaielhelyez6s6t is.A kicsik utaztat6sa technikailag m6g nem megoldhat6 a falugonnoki
jdrattal ez6rt sajiit jiirm(v0nkel tesszi.ik ezt, a felmeri.ll6 k6lts6gek csdkkentes6hez keriink Ontjkt6l
hozziij:l ruldst.

Segits6giiket e16re is koszrinj0kl

Cserh6tszentivdn 2012 LO 15

'o/:ole (Jk--

