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Cserhdtszentivin Ktizs6g Onkormf nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

3. szfmri

jegyz6ktinyve

K6sziitt: Cserh6tszentivin Ktizs6g Onkorm ilnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018. dpritis
napj rln megtartott iil6s6r6l

9.

JEGYZ6KONYV
K6sziilt: Cserh5tszentiv6n Kozsdg Onkorrniinyzata K6pviselo-testiilet6nek 2018. 6prilis 9. napj6n
megtartott til6sdrol.
Jelen vannak:

Siraky Attila
Lord Eszter

polgiirmester

Bali{s Istv6n Andriis
B6nyey Zsolt

k6pviselo
kdpviselo
k6pviselo

C

servol gyi

alpolg6rmester

Zoltin

Barnab6s

Tanilcskoz6sijoggal rdszt vesz: N6met Beatrix aljegyzo

Siraky Attila polgSrmester koszontotte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki megjelent, a testtilet hatdrozatkepes. Megkdrderte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovr{bbi napirendi pont felv6teldre.
A kdpviselo-testtilet egyhangrilag elfogadta

a meghiv6ban

foglalt napirendet.

Narrirend
Javaslat az onkormiinyzati 6tkeztet6s nyersanyagkolts6geirol 6s t6ritdsi dil5r6l szolo 312017.(lV.1l)
cinkorm6nyzati rendelet6nek feltilvizsg6l atdra

EloterjesAo: N6met Beatrix aljegyzo
Ndmet Beatrix aljegyzo elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val egytitt
mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( l. szimri mell6klet ). A t6rit6si dijat a fenntart6 titrgyev

6prilis l-j6ig filapitja meg.

A t6rit6si dij risszege nem haladhatja meg a szolg6ltat6si

cinkolts6get. Bokor Onkormrinyzata jelenleg hat5lyos rendeletdt 2017-ben alkotta meg, azonban
jogszab6lyi kotelezetts6gnek eleget t6ve a feliilvizsg6lata sztiks6ges.

Siraky Attila polgrirmester kdrte a jelenl6vok 6szrevdteleit, hozzbsz6l6sait

a

napirendi ponttal

kapcsolatban.

A

k6pviselo-testtilet tagjai egyetdrtettek

szavazattal

-

a polgiirmester eloterjeszt6s6vel 6s egyhangflag

az alibbi rendeletet alkotta:

- 5 igen

Cserhftszentivin Ktizs6s 6n korminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
3/2018.(IV. I 0.) tinkorm{nvzati rendelete
az 6tkeztetils nyersa nyagktilts6gei

a

rendelet

a

161 6s

t6rit6si

d

ij

:ir6l

jegyz6k6nyv lla mell6klete

Tiibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgiirmester rir megkoszonte az
s az iil6st bezrlrta.

aktiv r6szv6telt,
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CserhStszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca l.

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I :csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorszrig helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011.6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-riban foglaltak
alapjin Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6nek iil6s6t

2018. riprilis 9. napiin ( h6tf6n ) 11.00 6rhra

a Kulttrh6z kistermdbe ( 3066 Cserh6:tszentiv6n, Kossuth utca 31. ) osszehivom

Nanirendi iavaslat:

Javaslat az onkorm6nyzati dtkeztetds nyersanyagkolts6geirol 6s t6rft6si dij6r6l szolo 612017.(lll.3l.)
iinkorm5nyzat i rende let6nek fe I iilv izs 96l at6ra
Eloterj eszt6 : N6met Beatrix aljegy zo

Megj elen6sdre, aktiv kozremtik<jdds6re feltdtlen sz6m itok.

Cserh6tszentiv 6n, 20 18. 6pri lis 9

Siraky Attila sk.
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JELENLETI iV

Cserh6tszentivin K6zs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testtiletenek 2018. 6prilis 9. napjin
megtartott testrileti tileserol

Siraki Attila polg6rmester

Cqt

Lord Eszter alpolg6rmester
Bal6s Istv6n Andr6s kepviselo
Benyey Zsolt

Cservdlgyi Zoltiln BarnabSs
Tanicskoz6si joggal meghivottak
Nemet Beatrix aljegyz6
dr. Turza Csaba l6zsefjegyzl
Lakoss6g r6szer6l megjelentek
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CSE

RHATSZENTIVAN K6zSEG O N xonTuIAI'IYZAT KE PVI SEL6.
TESTULETENEK
(rv.9.)oNKORMANYZATt
RENDELETE
az 6tkeztet6s nyersa nya

g

kdlts6gei

161

6s t6rit6s i d iji 16l

a

cserhatszentrvan Kdzs6g Onkormenyzata Kepvisel6-testulete
szocialis igazgates16l 6s
szocialis ellatasokr6l sz6lo 1993. 6vi lll. torveny (tovabbiakban: szt.) 92.S (1) bekezd6seben,
kapott felhatalmazas alapj6n az Szt. 59.9 (1) es 62.g (1) bekezdes6ben, meghatarozott
feladatkcireben eljdwa a kovetkez6ket rendeli el.
Nyersanyag k6lts6g (norma)
1.$ (1) Szoci6lis etkezes 1 adagra jut6 nyersanyagkdltsegenek AFA-val emelt osszege 700 Ft.
Az Onkdltseg szamitas a 2. sz6m0 mellekletben kerUlt meghatarozesra.

T6rit6si dijak
2.S (1) Az etkez6st igenybe vevSk iiltal fizetend6 napi teritesi dijak:
a) A szociSlis 6tkezes szem6lyi terltesi dija az 1 .

szeml metl'ktetben meghat6rozott jdvedelmi

kateg6riek szerint megellapitott dij.

2616 rendelkez6s
3.S A rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba

4..S Jelen rendelet hatalyba l6pesevel egyidejr.ileg hatalyet veszti cserhatszentivan Kdzs6g
Onkorm6nyzata K6pvisel6{esti.rlet6nek az etkeztetes nyersanyagkoltsegei16l es t6rit6si dij616l
sz6l6

51201 5.(1.26.)

<inkorm5nyzati rendelete.

Cserh6tszentiv6n, 2018.

6

prilis

Siraky Attila

polgarmester

dt. f uza Csaba J6zsef
jegyzo

C s e rha t s ze n tivan KOz s e g O nko r manyza

3/201

A szoci6lis etkez6s

Kateg6ria

7.

es eb6dkihord6s szem6lyi t6ritdsi

Jdvedelemkateg6ri6k

az ell6tott havi

itlagos j ovedelme alapj an

I

28.500 Ft alatt

II.
m.

28.500 Ft

40.000 Ft kozott

40.000

60.000 Ft kdzou

rV

60.000 foldtt

Ft -

ta kepvi s e ki-t

es

tii

Ie

dija

Afaval novelt szemdlyi terit6si
dij (FVadag)
325 Ft
370 Ft
420 Ft
465 Ft

Megiegyz6s: az osszegek a jelenleg alkalmazott dijat mutatjak, 6s ehhez jon m6g 20 Ft/nap szallitasi

dij.

te

(V. 1 I .) 1nkormanyzati rendeletenek I .szamu melldklete

c *.rv \\*->

l.
Szocidlis dtkeztetdsi dii alaPia:

426.

-2018. 6vben 6tkeztet6s teljes kdlts6ge:

Szem6lyijuttat6s: Szoc. hj.: -

V6s6rolt 6lelmiszer +Lfa alapja: 426.021
Osszesen: 426.021

Ebb6l dnkorm6nyzati mrikod6si t6mogat6s : 5 5. 3 60
ell6tottak sztma2018. 6vretetvezett 1 fo 251nappal

426.021

Ft/2516t.nap:

1.697 Ftlnapl

1

f6=

1.691-El/nA

szitmumell6klet

/la aaud. Wllkb]

Cserhitszentivin Ktizs6s 6n korminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
3/2018.(IV.l0. ) tinkormfnvzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersa nya gktilts6

gei 161 6s t6rit6s

i d ij 6 16l

a szoci6lis tgazgatisr6l 6s szoci6lis
ell6trisokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torvdny (tovdbbiakban: Szt.) 92.$ (l ) bekezd6s6ben, kapott
Cserhiitszentivrin K<jzs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testi.ilete
felhatalmazris alapj6n az S^.59.$

(I

) 6s 62.$ ( 1) bekezd6sdben, meghatSrozott feladatk<ir6ben elj6rva a

kovetkezoket rendeli el.

Nyersanyagktilts6g (norma)
1.S

(l)

SzociSlis 6tkez6s

I adagra jut6 nyersanyagkolts6gdnek AFA-val

emelt osszege 1697 Ft/nap.

Az onkolts6g a 2. szdmil melldkletben keri.ilt meghatSrozSsra.
T6rit6si dijak
2.$ ( 1) Az etkezest ig6nybe vevok 6ltal fizetend6 napi t6ritdsi dijak:
a) A szoci6lis dtkez6s szemdlyit6rit6si dijaaz
kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.

l.

szdmil melldkletben meghatiirozott jovedelmi

Zhr6 rendelkez6s
3.S A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba

4..S Jelen rendelet hat6lyba

l6p6sdvel egyidejiileg hatiiyht veszti Cserh6tszentiv6n Kozs6g
Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagkcilts6geir6l ds tdrftdsi dij616l sz6l6
31201'1 .(lV .l I .) onkorminyzati rendelete.

Cserh6tszentiv6n, 2018. 6prilis 9

h

dr. Turza Csaba

pol96rmester

jegyzo

Siraky Attila

eG

z

I

\

w
N

a

t Y,

,.ffi

*HS
ffim

:"t{tt//i;J/

Mn|! lll

W

qrn

*

tr;ffir
I,

*
'i."0g.

I

l.szilm[r mell6klet

A szoci6lis 6tkezds

Kate96ria

6s eb6dkihordrls szemdlyi t6rit6si dija

Jovedelemkateg6ririk az
ftlagos j ovedel me alapjiln

ell6tott

havi

Af6val novelt szem6lvi t6rit6si
dij (Ft/adag)

I

28.500 Ft alatt

II

28.500 Ft

370 Ft

III,

40.000

420 Ft

IV

60.000 lolott

Megjegyz6s: az osszegek

dij.

a

- 40.000 Ft kozott
Ft - 60.000 Ft kozott

325 Ft

465 Ft

jelenleg alkalmazott dijat mutatj6k, 6s ehhez jon m6g 20 Ftlnap sz5llitisi

2. szdmu mell6klet

Szocidlis dtkeztetdsi dij alapja:

021

-2018. 6vben 6tkeztet6s teljes kcilts6ge:
Szem6lyi juttat6s: Szoc. hj.: -

V6sdrolt 6lelmiszer +6fa alapja: 426.021
Osszesen: 426.021

Ebb6l <inkormiinyzati mtikdd6si t6mogat6s : 5 5.3 60
ell6tottak szdma 2018. 6vretervezett
426_02t

I fo 251nappal

Ftl25let.nap:

1.697

Ftlnapl

1

fo=

1.697 Ft/nap.

