
JEGYZOKONYV

Készült: Tardona Község onkormrínyzata Képviselőtestületének nyilvános ülésén.

Az ülés időpontia: 20|5. februar 26, a kezdés időponda: |2:00 őra.

Az iilés helve: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtár, Tardona, Kossuth u.32.

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testület tagiai kiizül:

Balla György pol gármester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester
Czako Tivadar képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő érkezett I2:I5 órakor

Távo| van: -

Az üIésen ielen vannak tanácskozási ioeeal meehívottak közül:

Dr. Szécsi ottó jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkvvezető

Balla Gvörgv polgármester:
K<jsz<jnti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasúott 7 fi1 képviselő k<jzül 6 fo kép-
viselő jelen van, ezért az ülés hatarozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Földessy Aranka képviselőt és Szűcsné Pál-Kutas
orsolya alpolgármestert. Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyujtássa| jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgármester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ Javaslata a települési támogatásról szóló helyi rendelet megalkotására
Előterjesaő: Balla György polgármester

2. l Inditv ánvok, j avasl atok

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagsa egyhangúlag, 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartó zko dás né lkül e l fo gadta az a|ábbi napire nd et :



1./ Javaslata a települési támogatásról szóló helyi rendelet megalkotásara
Előterjesáő: Balla György polgármester

2. l Indítv ányok, j avaslatok

1. napirend

Ba||a GviirgY nolgármester: Elmondja, hogy az önkormányzattelepülési támogatásról szó]ó
helyi rendeletének megalkotása az e|ső napirendi pont. Mindenki megkapta az anyagot. Kéri,
hogy akinek van kérdése az tegye fel.

Dr. Szécsi Ottó ieeYző: Elmondja, hogy szociális ellátások átszewezése történik miír két éve.
Az önkormányzato|aak februar 28-ig kell megalkotni a helyi rendeletet. A központi
költségvetésből l00%-os támogatnak azok az önkorményzatok, aho| az egy főre eső adóero
képesség 18 EFt alatt van. A helyi rendelet megalkotáséná| az volt a cél, hogy a rendelkezésre
álló fonásokat a rászorultak részére kerüljön kifizetésre. Részletesen ismerteti a helyi rendelet
tervezetét.

12:|5 órakor Primász Péter képviselő megérkezett, így a jelen lévő képviselők száma 7
főre emelkedett.

Dr. Szécsi Ottó ieevző: Elmondja, hogy többlet fonás nem áll az önkormányzat
rende]kezésére.

Fti|dessv Aranka Mareit képviselő: Kérdezi, hogy fonás honnan lesz?

Dr. Szécsi ottó iegyző: Elmondja, hogy saját k<iltségvetésből nem tud az onkormányzat
hozzátewi. Legtöbb embert a lakhatási támogatás érinti.

FöIdessv Aranka Margit képviselő: Kérdezi, hogy a mélttányossági ápolási díjjal mi lesz?

Dr. Szécsi Ottó iewző: Elmondja, hogy megszűnt ez az ellátási forma' Ha van még valaki aki
kapja, annak meg kell szüntetni.

Balla GyörgY po|gármester: Kéri' hogy akinek van még kérdése tegye fel.

Fö|dessv Aranka Margit képviselő: Kétdezi, hogy a rendeletben úgy van. hogy a lakhatással
kapcsolatos támogatással a polgármester dönt nem a Szociális Bizottság.

Dr. Szécsi Ottó ieeyző: Elmondja, hogy a lakhatással kapcsolatos támogatás a polgiírmester
részérő| nem mérlegelhető. A rendelkezésre á||ő adatok a|apján jir vagy nem j ár. Azúgyintéző
kiszámolja, hogy mennyi az egy fore eső jovedelem és ha a rendeletben megállapított
értékhatás alatt van akkor kerül megállapításra. Nagy sziímban fognak érkezni kérelmek'
melyek a Szociális Bizottsági ülésre várva hosszabb idő alatt kerülnek elbírálásra.

Fö|dessv Aranka Mareit képviselő: Javasolja tájékoztatás kiküldését atárgyban.



Dr. Szécsi Ottó iewző: Elmondja, hogy lehet, de a rendeletaznjt-n fent van. Akinek az új
szabá|yozást megelőzően került lakásfenntartási támogatás megállapításra, azok majd egy év
után igényelhetnek az új rendszer szeinttámogatást.

Pálné Kakszi Ilona képviselő.. Kérdezi, hogy kötelező adni, nem lehetnek nekik
kedvezményes ebédet biztosítani?

Dr. Szécsi Ottó iewző: Elmondja, hogy vizsgálni kell, hogy a rendkívüli élethelyzet fenn áll-
e .

Balla Gyiirgv polgármester: Elmondja, hogy a rendelettel kapcsolatban javasolja' hogy
támogassák azokat a helyi hazasulandókat, akik első házasságukat ktitik.

Földessy Aranka Mareit képvise|ő: Elmondja, hogy jó ötletnek tartsa.

Balla Gvörgy polgármester: Javasolja, hogy a rendelet 7.$ kerüljön kiegészítéste az
alábbiakkal: ,, (5) Házasságkötésre tekintettel nyújtott települési támogatás jár a házasságot
koto hazaspar részére feltéve, hogy az egyik fél tardonai lakóhellyel rendelkezik és mindkét
fél első hénasságát köti. (6) Házasságkötésre tekintettel nyújtott település támogatás összege
15.000,- Ft.(7) A kérelemhez csatolni kell az eredeti hazassági anyakönyvi kivonatot.(8)
Házasságkötésre tekintettel igényelt települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 5.
melléklete szerinti nyomtatványon a házasságkötéstől számított 60 napon belül lehet
benyújtani. A határidő elmulasáása jogvesztő.'' Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.

Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, az e|obbi kiegészítéssel a javas-
lat elfogadására.

A Képviselő-testület a tagtrai közül jelen lévő 7 fő kozn| 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta ajavaslatot és az a|ábbi rendeletet alkotta:



Tardona Közsógi Onkormán yzat Képviselő-testületének
212015. (II. 27 .\ önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Tardona Községi Önkormanyzat Képviselő-testülete a szociá|is igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény l32. $ (4) bekezdés g) pontjában foglalt fe|hata|mazás
a|apján, a Magyarország helyi önkormányzatairőI szőIő 2011. évi CLXXXIX. törvény l3. $ (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

Elj árási rendelkezések

1.$

A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a szociális igazgatásről és szociális
ellátásokról szóló l993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.$

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iranti kérelmeket, jelen
rendelet melléklete szerinti nyomtatvrínyon kell előterjeszteni. A kérelem érdemi elbírálásának
elő feltétele a me gfelelő nyomtatvtány hianytalan kitö lté se.

(2) ̂ kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá apénzbe|i és természetbeni szociális ellá-
tások igénylésének és megállapítástának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
6312006.(III.27.) Korm. rendelet (Korm. r.) 3. $ (1) bekezdésének megfelelő jövedelemigazo-
lást a kitöltött kérelem nyomtatványhoz csatolni.

(3) A jövedelemszámításnál azSzt. 10. s (2)-(7) bekezdései azirányadőak.

(4) Jövedelemmel nem rendelkező, illetve egyéb jövedelemmel rendelkező szemé|y esetében
azngyfé| büntetőjogi felelőssége tudatában tett, 1. melléklet szerinti nyilatkozata elfogadható.

(5) Amennyiben a jövedelemszátrnitásnál irányadó idoszakban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege (továbbiakban: ny.ugdíjminimum) változik, akkor időarányosarl amak az
időszaknak az öregségi nyugdíjminimumával kell szrámolni, amelynek a nettó jövedelmét a
kérelmező igazo\a.

(6) A jogosultsági feltételek megá||apításához a (2) bekezdésben meghaténozottak mellett
szükséges igazolások az egyes ellátási formák szabá|yozásánál kerülnek felsorolásra.



3.S

(1) Nem rendszeres ellátások kif,rzetése ahatározat meghozatalát követő hónap 5. napjáig a
hár;íp énztárb ó l tö rténik'

(2) Apénzbeli ellátásokat az e||átást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell
kifizetni.

4.S

(1) A jogosultatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel
kapcsolatbanazSzt. |7. s-24. $-ai az irányadóak.

(2) A jegyző gondoskodik az egyes ellátásokra vonatkozó analitikus nyilvántartások
vezetéséről.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

s.s
(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a
szociálisan rászoruló család részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
rend szere s kiad ásaik visel éséhez nyúj tott hozzáj áru|ás.

(2) A család fogalmát azSzN' 4.s (1) bekezdés c) pontja határozzameg

(3) A képviselő-testület a villanyáram-' a víz- és a gázfogyasztás, a szemétszállítási díj, vala-
mint a magiánszemélyek kommunális adójrához lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtott települési tiímogatást biztosít e rendeletben meghatarozott feltételek sze-
rinti j o gosultnak ( a továbbiakban : lakhatási támo gatás).

(4) A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással
összefiiggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(5) Lak1ratási trímogatásra jogosu|taza személy, aki esetébenaháztartásban együtt élok egy
fore jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének I3}yo-át,
és abáztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(6) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) 2.000'. Ft, amennyiben a háztaÍtáSban egyutt élők száma 1-2 fő,
b) 2.500,- Ft, amennyiben a háztartásban együtt élők száma 3 fő,
c) 3.000,- Ft, amennyiben a háztartásban együtt é|őkszáma4 fó vagy annál több.

(7) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. Megállapítás esetén a kére|mezőt a
lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napától illeti meg.



(8) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

(9) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az a|bér|etet és a jogerős bírói határozata|
megosztott lakás lakrészeit.

(10) A lakáshasználat jogcímérő| a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. Ha ennek jogcíme nem
olyan jog, ami az ingat|an-nyilvríntartásban szerepel, az effe vonatkozó jognyilatkozatot a
kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell.

(11) Nem jogosult e rendelet a|apjan lakhatási támogatásra az a személy, aki az Sá. 38. $-a
a|apján megállapított lakásfenntartási támogatásban részesül a jogosultsághatározatban meg-
állapított időtartamár a, v agy annak me gszünteté séi g.

(12) Alakhatási támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell
benyújtani' melyhez csatolni kell
a) a Korm. r. l. sziímú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
b) azigénylő illetve vele közös háztartásban együtt élő fogyasztónak és afogyasztási helynek
a szolgá|tató általi azonosításához szükséges adatot tarta|maző, szolgáltató által kibocsátott,
kérelem benffitását megelőző havi számla másolatát.

(13) A lakhatási támogatás folyósítása a szo|gá|tatő részére történik, és annak összegét a tá-
mogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltatő irja jővá,

(l4) A képviselő.testület hatáskörének gyakorlását a lakhatási támogatás megállapításával
kapc so l atban a pol gárme sterre átruhéaza.

Rendkívüli települési támogatás

6.$

(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosu|t az a tardonai lakóhelyrí kérelmező, aki elhunyt
személy eltemettetéséről gondoskodik.

(2) Halálesetre tekintettel igényelt rendkívüli települési tiímogatás iránti kérelmet a haláleset
bekövetkezésétől számitott 60 napon belül lehet benyújtani. Ahatáridő elmulasztása jogvesztő.

(3) Halálesetre tekintette| az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez va|ő hozzéi1áru-
lásként megállapított rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában
az egy fóre számitott családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350%-át nem haladja meg.

(4) Halálesetre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás iranti kérelmet e rendelet 3.
melléklete szerinti nyomtatványon kell benyúj tani.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a temetés ktiltségeiről a kérelmező, vagy a vele iLzonos lakcímen élő közeli hozzátartozó1a
nevére kiállított szám|a eredeti pé|dányát,
b) az elhun1t személy halotti anyakönyvi kivonatát.



(6) Halálesetre tekintettelnyújtott rendkívüli települési támogatás összege l5.000,- Ft.

7.S

(1) Rendkívüli telep.ülési támogatásra jogosult a település lakosaként anyakönyvezett újszülött
gyermek egyik szülője.

(2) A gyermek szüIetésére tekintettel igényelt települési támogatás iranti kérelmet e rendelet 4.
melléklete szerinti nyomtatviínyon a gyermek születésétől izrímított 60 napon belül lehet
benffitani. A hataridő elmulasáása jogvesztő.

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát.

(4) Gyermek születésére tekintettel nyujtott teleptilés támogatás összege gyermekenként
20.000,- Ft.

(5) Hazasságkötésre tekintettel nyujtott települési támogatás jár a házasságot kötő hénaspár
tészére feltéve, hogy az egyik fel tardonai lakóhellyél rendelkezik és mindkét fél első
házasságát köti.

(6) Hrízasságkötésre tekintettel nyujtott település támogatás összege 15.000,- Ft.

(7) A kérelemhez csatolni kell az eredeti hazassági anyakönyvi kivonatot.

(8) Házasságkötésre tekintettel igényelt települési támogatás irrínti kérelmet e rendelet 5.
melléklete szerinti nyomtatványon a hrízaiságkötéstől számított 60 napon belül lehet
benyújtani. A hatarido elmulasáása jogvesáő'

8.$

(1) A rendkívüli települési tiímogatás megállapítására akkor kenilhet sor, ha a rászoruló egy
f&e számitott családi jövedelem az tiregiégi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb risszegének 20b%-at, egyedül élő esetén annak 250%-
át nem haladja meg

(2) Arendkívüli települési támogatás mértéke _ rászorultsághoz igazodva- alkalmanként ma-
ximum 30 000 Ft, kamatmentes kölcsön esetén 50 000 Ft leiret.

(3) Elemi csapás, 15 napnál hosszabb kőrházifekvőbeteg ellátás, 30 napot meghaladó keres<í-
képtelenség, betegség, baleset, közeli hozzátartoző ha|á|a esetében hivátalból i,agy kérelemre
évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az on.
kormányzati segély. Ebben az esetben az önkormányzatisegély összege -o]*i-.,rn 100.000 Ft
lehet.



(4) A kamatmentes kölcsön legfeljebb hat hónapos futamidőre adható és havi részletekben
kell visszaflzetni. A kölcsön futamidejéről és a havi részletek összegéró| az ezt megál|apítő
határ ozatban kel l rendelkezni.

(5) A rendkívüli települési támogatás irránti kérelmet e rendelet 6. melléklete szerinti
nyomtatványon kell benyújtani.

(6) Rendkívtili települési támogatás megállapitásáná| figyelembe kell venni az onkormányzat
által már megállapított egyéb ellátásokat is. Rendkívüli teleptilési támogatás csak kivételesen
indokolt esetben állapítható meg, ha a kérelmező az onkormányzattől más segélyezési
formában is részesül.

e.$

A képviselő-testület hatáskörének gyakorlását a rendkíviili települési tiímogatás
megállapításával kapcsolatban az Ügyrendi és Szociális Bizottságra átrvhéuza.

Szociális célú tűzifa
10.s

(1) A szociális célú tílzifa támogatás soriín előnyben részesülnek azok azigény|ők, akik

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív koruak e|Iátá-
sára, időskoruak járadékára. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra' vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyúj.
tásár a - lakásfenntartási támo gatásra j o go sultak,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabá|yozott hal-
mozottan hátrrínyos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) háztartáso nként l e g fe lj ebb 5 m3 tuzifa támo gatásban ré sze sülhet.

(2) Az onkormányzat a szociális célú túzifábmrészesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Étkeztetés

11.S

Étkezetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve á|ta|a e|tartottat is, aki az Sáv 62.$ (1)
bekezdése alapj an étkeáetésre jogosult

- a70. életévét betöltötte'
- 67oÁ-osvagy aú. meghaladó mértékben rokkant,
- hajléktalan
- az egy fore eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum öt-
szörösét.



Zárő rend,elkezések

12.S

(1) E rende|et2015. marcius 1. napján lép hatályba.

(2) HatáIyát vesái Tárdona Községi onkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 912009. (IX. 10.) önkormányzati rendelete és az azt
módosító |l20I0. (|.27.), a2120|4. (II. 5.) ' 7l20I4. (III. 12.), 9l20I4. (IX. 4.), 13l20I4. (XI.
5.) és a |5/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelet'
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a települési támogatásról szó|ó 2120|5. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

NYILATKOZAT

Alulírott (név).........
(születési név: ..........
születési hely, idő:
anyja neve:.........
lakóhely:
tartózkodási hely: .......)
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendszeres jövedelemmel (munkavi-
szonyból, álláskeresési ellátásból, vállalkozásból, társadalombiztosítás keretében folyósított
ellátásból' egyéb) nem rendelkezem.

Alkalmi munkából szátrmazőjövedelmem:............. Ftihó.

Hozzájaru|ok' hogy az eljfuó szerv az á|ta|am ktjz<jlt adatokat kezelje, azok valódiságát ellen-
őizze.

Ezen nyilatkozatot
benffitott

á|ta|

iránti
kérelméhez tettem.



nvilatkozattevő aláírása

a települési támogatásról szóló 212015. (II. 27.) iinkormányzati rend e|et 2. melléklete

xÉnELEM

LAKHATÁSHoZ KAPCSOLóDó RENDSZERES KIADÁsor VISELÉSÉHEZ
NYÚJToTT TÁMoGATÁs MEGÁLLAPÍTÁSA nÁNr

Kérelmező adatai:

Név: . . . . . . . . .
Születési név:...........
Születési hely' idő:...
Anyja neve: ........
Lakóhely:.
Tartőzkodási hely:
Társadalombiztosítási azonosító j el : ...........
Telefonszám (nem kötel ező megadni) : ............
Családi állapot: hajadorVnőt|en;házas; Ózvegy; elvált; élettárssal é|;házastársától külön él.

Kérelmezővel ktizös háztartásban együtt élők adatai:

A kérelmezővel közös héutartásban (azonos lakcímen) együtt élők száma (kérelmező nél-
kü l ) : . . . . . . . . .  f o

A kérelmező,va|amint a vele köziis lláztartásban együtt élők havi jiivedelme forintban:

l 0

Név Születési hely'
idő

Anyja neve TAJ szám rokonsági fok



Ajövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban
élő további személvek

I Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
j o gvi szo nyb ő| származő
ebb ő l : kö zfo sl alko ztatásb ő| származő

2. Társas és egyéni vállalkozásból' ősterme-
lői' illetve szellemi és más önálló tevé-
kenvsésből szérmaző

a
J . T áppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszení rend-

szeres szociális ellátások
5. Jarási hivatal és munkaügyi szervek álta|

folyósított ellátások
6. Esvéb iövedelem
7. osszes iövedelem

A lakásban tartózkodás jogcíme:

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok), mely(ek)hez
kérem a támo gatás természetbeni ellátásként történő megállapítását: *

- villanyríram díja,
- vizdij,
- gázfogyasztás díja,
- szemétszá|Iitásdíja,
- magánszemélyekkommunális adója.

Felelősségem tudatában kij elentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelo rész a|áhuzan-
dó).
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem' hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociá|is igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. $ (7) bekezdése a|apján a
szociális hatáskört gyakorló Szerv _ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskrjnel és illetékes-
sé g gel rendelkező adőigazgató sága útj án _ ellenőrizheti.

Hozzájaru|ok a kérelemben szereplo adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Dátum:

kérelmező a|áírása

* Aláhúzással kell jelölni.
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Tájékoztatót
I. Személyi adatok
Egyedülállő az a személy, aki hajadon, nőtlen, ozvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettarsa van.
II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy héntartásban
lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi
adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazo|ást a kérelem benffitásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni
Jövedelem: az elismert költségekkel és a beftzetési kötelezettséggel csökkentett a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatfuozott' belftildről vagy külft'ldről szétrrnaző -
megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely utén az egyszenísített vállalkozői adő-
ról, illetve az egyszerúsített koáeherviselési hozzqfuu|ásról szóló tcirvény szerint adót, illetve
I.rczzáj áru|ást kell ftzetnl
A jövedelmi adatokat a|att a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámítása-
kor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összeg-
ben kell feltüntetni.
Jövedelem típusaÍ:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoáatási viszonybő| származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban' közalkalmazoÍti, kózszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igaz-
ságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzet-
biztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munka-
végzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagsaként folyatott - személyes köz-
reműködést i génylő - tevékenysé gből származő j övedelem.
2. Tiírsas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
szérmaző jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a vá|asztott könyv-
vizsgáló tevékenységéből szárrnaző jövedelmet, a gazdasági társaság magénszemély tagja
által külön szerződés szerint telj esített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz. gyermekgondozási tiímogatások: télppénz. terhességi-gyermekágyi segély, gyer-
mekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, ozvegyi és szü-
lői nyugdíj, érvae||átás' baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatrír előtti el|átás, szolgá|ati
jarandóság, a balettművészeti életjaradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási jétradéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, héuastárs utan járó
j övedelempótl ék, közszo|gá|ati j áradék.
5. Jarási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátáSok: különösen aZ időskoruak
járadéka, az egészségkarosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoáatást helyettesí-
to támogatás, az ápolási díj,; munkanélküli jaradék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély'
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az osztondíj' szakképzéssel összefuggő pénzbeli juttatások, ne-
velőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származő jövedelem,
ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átrubázásából származő jövede-
lem' életjaradékból, ftjld és más ingatlan bérbeadásábő| szétrmazó jövedelem' illetve minden
olyan jövedelem, amely az e|őző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy arurak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Csatolandó mellék|etek:
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A.i ovedelme igazolósára :
a) a munkabérről, munká|tatő á|ta| ftzetett táppénzró| a munkáltatő á|ta| kiállított jövedelem-
igazo|ás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkoző vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenü| mege|óző
tizenkét hónap a|att szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivata| igazo|ása és a tárgy-
évben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési tiímogatás esetén az illetékes Munkaügyi Központ megállapító hatátozata és a
kérelem benffitását megelőző havi ellátás összegét igazo|ő szelvény vagy bankszámlakivo-
nat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását
mege|őző havi igazo|ószelvény (nyugdíj öss zesitó), bankszámlakivonat,
e) Járási Hivatal által folyósított ellátás (ápolási díj, időskoruak járadéka, foglalkoáatást he-
lyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) esetén a Járási
Hivatal által kiállított igazolás' illetve a megállapítőhatánozat másolata'
e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény Vagy
bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és btintetőjogi felelősség tudatában tett
nyllatkozat,
f) ösáöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
g) nem havi rendszerességge| szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap a|att szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
h) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy aháztartásában életvitelszertien vele
együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik' ilgy az enől szóló nyi-
|atkozat és a Munkaügyi Központ igazo|ása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban
nem részesül'
i) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyi|atkozat.
Az igény|ő illetve vele közös háztartásban egyutt é|ő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a
szo|gá|tató á|ta|i azonosításához sztikséges adatot tarta|maző, szo|gá|tatő által kibocsátott,
kérelem benyújtását mege|őző havi számla másolata.

a te|epülési támogatátsról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. mellék|ete

KÉRELEM

HALÁLESETRE TEKINTETTEL RENDKÍVÜLI
TELEPÜLÉsI rÁnnocATÁs MEGÁLLapÍrÁsa tnÁNr

Kérelmező adatai:

Név: . . . . . . . . .
Születési név:...........
Sztiletési hely, idő:...
Anyja neve: ........
Lakóhely:
Tartőzkodási hely:
Társadalombixosítási azonosító j el : ...........
Telefonszám (nem kötel ező megadni) : ............
Családi állapot: hajadorr/nőt|en;házas; özvegy; elvált; élettárssal é|;hazastarsától külön él.

A kérelmezővel közös héztartásban együtt é|ők száma (kérelmező nélkül):
fő

13



Kérelmezővel közös báztartásban együtt élők adatai:

Elhunyt személvre vonatkozó adatok:
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve: ........
Lakóhelye:
E|ha|álozás helye, időpontj a:..
Halotti anyakönyvi kivonat száma:
Temetési szám|a végösszege: ................

Név Születési hely'
idő

Anyja neve TAJ szám rokonsági fok

Ajtivedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös héntartásban
élő további személvek

I Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
j o gvi szonyb ő| szátrmaző
ebből : közfoslalkoáatásból származő

2. Tiírsas és egyéni vállalkozásból, ősterme-
lői, illetve szellemi és más önálló tevé-
kenvsésbő| szétrmazo

3 . T áppénz. gyermeksondozási támosatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszení rend-

SZereS szociális ellátások
5. Jarási hivatal és munkaügyi szervek álta|

folyósított ellátások
6. Egyéb iövedelem
7. osszes iövedelem

Kórelem indokolása:
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociáIis igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. $-ának (7)bekezdése alap-
jan a szociális hatáskört gyakorló Szerv _ a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
i gazgatő sága ifij án _ e 1 l enőrizheti.

Hozzájénilok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

kérelmező a|áirása

Csatolandó:

- eltemettető nevére kiállított számla eredeti példánya
- halotti anyakönyvi kivonat.

a települési támogatásról szóló 212015. (II. 27 .) önkormányzati rend e|et 4. melléklete

rÉnELEM

GYERMEK SZÜLErÉsÉnn TEKINTETTEL RENDKÍvÜlr rElEpÜrÉsI
TÁMoGATÁs uncÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

Kérelmező adatai:

Név: . . . . . . ' . .
Születési név:...........
Születési hely, idő:...
Anyja neve: ........
Lakóhely:.
Tartózkodási hely:
Tarsadalombiztosítási azonosító j el : ............
Telefonszám (nem kötel ező megadni) :............
Családi állapot: hajadorr/nőt|en;héuas; ozvegy; elvált; élettarssal é|;hazastarsától külön él.

Gyermek neve:
Születési helye, ideje:
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Anyja neve:
Lakóhelye:  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Születési anyakönyvi kivonat száma:,......

Hozzájaru|ok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljarás során történő
fe|haszná|ásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

kérelmező a|áírása

Csatolandó:

A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata.

a települési támogatásról szóló 212015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

rÉnELEM

HÁz,q.ssÁGKÖTÉsRE TEKINTETTEL RENDKÍVÜII rBlBpÜI,ÉsI
rÁvrocarÁs uncÁLLAPÍTÁsA IRÁNT

Kérelmező adatai:

Név: . . . . . . . . .
Születési név:....... ' . ..
Születési hely, idő:...
Anyja neve: ........
Lakóhely:
Tartőzkodási hely:
Társadalombiaosítási azonosító jel: ...........
Telefonsziím (nem kötele ző megadni) :..............
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Házastárs adatai:

Név: . . . . . . . . .
Születési név:...........
Születési hely, idő:...
Anyja neve: ........
Lakóhely:.
Tartőzkodási hely:
Ttírsadalombiztosítási azonosító j el : ...............
Telefonszám (nem kötelezo megadni) :..............

Házasságkötés helye és ideje:

HozzájáruIok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljarás sorrán történő
felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

kérelmező a|áirása

Csatolandó:

Eredeti házassági anyakönyvi kivonat.

a települési támogatásról szóló 212015. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. mellék|ete

rÉnELEM

RB,NDKÍvÜr,r rnrnpÜlÉsI rÁvrocATÁs uncÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

Kérelmező adatai:

Név: . . . . . . . . .
Születési név:...........
Születési hely, idő:...
Anyja neve: ........
Lakóhely:.
Tartőzkodási hely:
Tarsadalombiztosítási azonosító j el : ...........
Telefonszám (nem kötelező megadni) :..............
Családi áI|apot: hajadorr/nőtlen;házas; Ózvegy; elvált; élettárssal é|;héaastársától külön él.

A kérelmezővel közös hánartásbarl együtt é|ők száma (kérelmező nélkül):
fő
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Kérelmezővel közös háztartásban együtt élők adatai:

A kérelmező, valamint a vele köziis hántartásban együtt élők havi jövedelme forintban:

Rendkívüli élethelyzet, melyre tekintettel a tárno gatást a kérelm ező kéri:

a) betegség miatt
aa) eseti gyógyszerkiadás l0.000,- Ft-ot meghaladja,
ab) 5 napot meghaladó kórhrízi ellátás,
b) elemi kár elhárítása,
c) válsághelyzetben lévo vrírandós anya gyermeke megtartása,
d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
e) gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

Indokolás:

Név Születési hely'
idő

Anyja neve TAJ szám rokonsági fok

Ajövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közö s háztartásban
élő további személyek

I Munkaviszonyból és más foglalkoáatási
j o gvi s zonyb ő| származő
ebből : közfoslalkoáatásból származő

2. Társas és egyéni vállalkozásból, ősterme-
lői' illetve szellemi és más önálló tevé-
kenyséeből származő

a
J . T áppénz, gyermekgondozás támosatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszeni rend-

szeres szociális ellátások
5. Jarási hivatal és munkaügyi szervek által

folvósított ellátások
6. Eeyéb iövedelem
7. osszes iövedelem
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Tudomásul veszem' hogy a kérelemben kozölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. $-ának (7) bekezdése alap-
jan a szociális hatáskört gyakorló SZerV _ a NAV hatáskönel és illetékességgel rendelkezo
igazgatő sága útj án - ellenőrizheti.

Hozzájáru|ok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
fe|haszná|ásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

kérelmező a|áírása
Tájékoztatót

I. Személyi adatok
Egyedülállő az a személy' aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy hénastársától külcin él,
kivéve' ha élettarsa van.
II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját' valamint a vele egy héúartásban
lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi
adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazo|ást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-ktilrjn kell feltüntetni
Jiivedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatátrozott, belfiildről vagy külft'ldről származó -

megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a j<ivedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely utÍn az egyszerűsített vállalkozői adő-
ról, illetve az egyszerúsített közteherviselési hozzájáru|ásról szóló törvény szerint adót, illetve
bozzáj aru|ást kel l fizetni.
A jövedelmi adatokat a|att a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámítása-
kor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összeg-
ben kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
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l. Munkaviszonyból és más foglalkoáatási viszonybőI származó jövedelem: kültinöSen a
munkaviszonyban, koza|ka|mazotti, közszolgálati jogviszonyban' bírósági, ügyészségi, igaz-
ságügyi szolgálati jogviszonyban' honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgari nemzet-
biztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munka-
végzésre iranyuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagaként folytatott - személyes köz-
reműk<jdé st i génylő - tevékenysé gből származo j övedelem.
2. Trársas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más c'nálló tevékenységből
származő jövedelem: itt kell felttintetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a vá|asztott könyv-
vizsgá|ő tevékenységébol származő jövedelmet, a gazdasági tarsaság magínszemély tagja
által külön szerződés szerint telj esített mellékszol gá|tatást.
3. Táppénz. gyermekgondozási támogatások: táppénz. terhességi-gyermekágyi segély, gyer-
mekgondozási díj' gyermekgondozási segély' gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektaÍtásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, ozvegyi és szü-
lői nyugdíj, énvae||átás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatrír előtti ellátás, szo|gá|ati
járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjéttadék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bényász dolgozók egészségkárosodási jaradéka, rokkantsági jaradék,
rehabilitációs jríradék, politikai rehabilitációs ellátások, hiázastarsi pótlék, hánastárs után jaró
j övedelempótlék, közszo|gá|ati j áradék.
5' Jarási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különöSen az időskoruak
járadéka, az egészségkiírosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás, az ápolási díj,; munkanélküli jaradék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzé si támo gatásként folyó sított keresetpótló j uttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefiiggő pénzbeli juttatások, ne-
velőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származő jövedelem,
ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébol, vagyoni értékű jog átruhazásából szitrmazőjövede-
lem, életjáradékból, ftjld és más ingatlan bérbeadásábőlr szétrmazó jövedelem, illetve minden
olyan jövedelem, amely az e|őző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni sziikséges.
III. Csatolandó mellékletek:
A j övedelm e i gazo|ásÍn a:
a) a munkabérről, munká|tatő á|ta| ftzetett táppénzrő| a munkáltatő á|ta| kiállított jövedelem-
igazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkoző vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenü| mege|őző
tizenkét hónap a|att szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivata| igazo|ása és a tárgy-
évben elért j övedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén az illetékes Munkaügyi Központ megállapító határozata és a
kérelem benyujtását mege|őző havi ellátás összegét igazo|ő szelvény vagy bankszámlakivo.
nat,
d) nyugdíj' nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását
me ge|őzo havi igazoló szelvény (nyugdíj ö s sze sítő), bankszrímlakivonat,
e) Jarási Hivatal által folyósított ellátáS (ápolási díj, időskoruak jríradéka, foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) esetén a Járási
Hivatal által kiállított igazolás, illetve a megállapitőhatélrozat másolata,
e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását mege|í|ző havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáro| szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozat,
f) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási íntézmény által kiállított igazolás,
g) nem havi rendszerességge| szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásanak hónapját
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közvetlenül megelőző tizet.két hónap a|att szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
h) amennyiben a kérelmező, közeli hozzáúartozója vagy aháztartásában életvitelszerűen vele
együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, űgy az enől szóló nyi-
|atkozat és a Munkaügyi Központ igazo|ása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban
nem részesül'
i) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező btintetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.
IV. RendkívüIi élethelyzet igazolása (pl. kórházi zárője|entés, gyógyszertári számla stb.)

Altalános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. $-a
értelmében a települési önkormanyzat képviselő-testületének 2015. február 28-áig meg kell
alkotnia rendeletét a települési támogatás megállapításának' kifizetésének' folyósításának'
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól.

HATÁSuZSGÁLATI LAP

[a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $-a alapján]

A Jat. 17. s (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt batását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) kömyezeti és egészségi következményeit,
ac) admini s ztr atív terheket befolyáso ló hatásait, valamint

b) a 1ogszabá|y megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
varhatókövetkezményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásélhoz szükséges személyi, szervezeti,tÍngyi és pénzügyi
feltételeket.

A települési tiímogatásról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
varható hatásai * aJat. l7. $ (2) bekezdésében foglalt elvarások tükrében _ aza|ábbiak szerint
összegezhetők:

a) A tervezett iogszabály valamennvi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi' gazdasági' költségvetési hatásai
- társadalmi. gazdasági. költségvetési hatás:

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás azoknak
a szociálisan rászorulóknak nyujt segítséget, akik korábban az Sá. szerint
megállapított lakásfenntartási támogatásban részesültek. A Ör. szerinti önkormányzati
segély jogosultsági feltételei a|apján megállapítható támogatás a Tervezetbe beépítésre
került. A helyi szociális feladatok e||átásátra a központi költségvetésben támogatás
biztosított az önkormányzat szémlára az egy főre jutó adóero-képessége alapjan.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi kiivetkezményei
környezeti következmény: a Tervezetnek krirnyezeti hatása nincs'
eqészségi következmény: a Tervezetnek egészségi következménye nincs.
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ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív többletterhet nem j elent.

b) A jogszabáiy megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A jogszabály megalkotása szükséges magasabb rendű jogszabály előírásának való megfelelés
érdekében. Célszeniségi okokból nem az elozo rendelet módosítására' hanem új rendelet-
teÍvezet elkészítésére került Sor. A jogalkotás elmaradása mulasáásos törvénysértést
eredményez.

c) A jogszabá|y alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, trírgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a tisáelt Képviselő-testületet, az előterjesáést vitassa meg és a mellékelt rendelet-
tervezetet fogadja el.

2. napirend

Balla Gvtirgy polgármester: Elmondja, hogy a kulturális egyesület megküldte a programját'
melyet ismertet. Erkezett megkeresés a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Mentők és a
Sajómente.hu részéről, hogy az onkormányzat támogassa a működésüket. Javasolja, hogy a
Sajómente.hu-t 50.000,- Ft-tal, a Mozgáskorlátozottak Egyesületét és a Mentőket 10.000'-
1 0.000'- Ft-tal támogassák.

Czakó Tivadar képviselő: Kérdezi, hogy a Sajómente mit tesz a településen?

Bal|a Györgv polgármester: Elmondja, hogy a rendezvényeken megjelenik és tv felvételt
készit, amit leadnak a kömyező településeken.

Szűcsné Pá|.Kutas Orsolva alpolgármester: Javasolja, hogy keressék meg a Sajómentét,
hogy a rendezvényeken készült fényképeket a honlaponközzétehessék.

Fö|dessv Aranka Maeit képviselő: Kérdezi, hogy csak interneten érhető e| az arryaga?

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy sajnos igen, mivel a településen nem az aká-
belszolgáltató, mint a környéken. Javaslata a következő: ,'A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2OI5. évben az a|ábbi szervezeteket támogatja Kazincbarcikai Mozgáskor|átozottak Egyesü-
lete 10.000,- Ft.' Kazincbarcikai Mentőállomás 10.000,- Ft, a Dáriosz.Ker Kft. által műk<jdte-
tett Sajómente.hu hírportál 50.000,- Ft. ''

Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület a tagjai közül jelen lévő 7 fő közn| 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartó zko dás né lkül e l fo gadta a j avas latot é s az a|ábbi határ ozatot hozta:
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Tardona Községi onkormán yzat Képviselő-testületének
21 12015. (|I. 26.) határ ozata

szervezetek 2015. évi támogatásáról

Tárdona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggya| kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő hatétrozatot hozza:

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy 2015. évben az a|ábbi szervezeteket támogatja:

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 1 0.000,- Ft.,
Kazincbarcikai Mentőállomás 1 0.000,- Ft,
a Dáriosz-Ker Kft. által működtetett Sajómente.hu hírportál 50.000,- Ft.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy megküldte a Családsegítő szo|gá|at a 2014.
évre vonatkoző beszérnolóját. A beszámolót ismerteti. Kéri, hogy akinek van az anyaghoz
kérdése, vagy hozzá kívrín szólni tegye meg.

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásríra.

A Képviselő-testület a tagjai közüljelen lévő 7 fő kozn| 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartozko dás né l kül e l fo gadta a j avasl atot és az a|ábbi határ o zatot ho zta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének
2212015. (II. 2ó.) határozata

Családsegítő Szolgálat 20|4. évi beszámolójának elfogadásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesáést
me gtárgyal ta é s a kö vetkező határ ozatot hozza.'

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Családsegítő Szolgálat 2014. éves beszámolóját a
határ ozat me l l ékl ete szeri nti tartal ommal e l fo g adj a.

22 12015. (II. 26.) határ ozat melléklete

KAZINCBARCIKAI

SZOCIÁLIS SZoLGÁlraró KÖZPoNT

Családsegítő és GyermekjóIéti Szolgálat

N: Kazincbarcika, Epítők útja I 3-1 5.
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8: 48/ 512 - 925, 48/ 310-668

E-mail : c s al ads e gi t ob arc i ka@p ar i s at. hu

BEsZÁMoLó

a

C s aláds e gítő é s Gyerme kj ól éti Szol gál at

20]4. évi munkáiáról Tardonán

Kazincbarcika, 2015 . 0l . 20.

Készítette: Jóvahagyta:

Tátrai Ildikó
inté zmény i e gy s é gv ezető

István Zsolt
igazgatő

Családseeítő Szoleálat

A Családsegítő Szolgá|at á|ta| nyújtott szolgáltatás olyan általános és speciális segítő szol-

gá|tatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásáva|hozzájáru|

az egyének. a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődésé-

hez, továbbá a szociá|is környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet mi-

att segítségre szoruló személyek, családok számára az i|yen heIyzethez vezető okok meg-

előzése, a krízishelyzet megszintetése, valamint az é|etvezetési képesség meg&zése céljá-

ból nyújtott szolgáltatás.

A Családsegítő Szolgá|at az á|ta|ános segítő szo|gá|tatás keretében amege|ózó tevékenység

körében figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzeÍét, feltarja a nagy

sziímban előforduló, az egyén és család életében jelentkező problémák okait és je|zi azokat

az illetékes hatóság vagy szolgá|tatást nyujtó szerv felé.

Yeszé|yeztetettséget és krízishe|yzetet észlelő jelzőrendszer működtetésének keretében elő-

segíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szol-

gá|at, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a meg-

előzésben.

A Családsegítő Szolgá|at az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a csalá-

dok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentke-

ző probléma megsziintetése érdekében

* tájékoztatást ad a szociális' a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások

fo rmáiró l' az e 1 l átásho z v a|ő ho zzájutás mó dj áró l ;

{. szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;

. segítséget nyitjt az egyénnek a szociális' gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vi-

telében;

' meghallgatj a az egyén, a család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak or-

voslása érdekében;

* családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, mtiködési zavarok, illetve

konfl iktusok mesoldását'
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A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, életkorhoz, jövedelemhez, szakérlői véleményhez nem

kötött. Együttműködési kötelezettsége az adősságkezelési szolgáltatásban, az aktív koruak

ellátásában, rendszeres szociális segélyben részesülőknek van.

A családsegítő szo|gáltatás tartalmát, és a szo|gáltatás biztosítását, minimum felté-teleit és

szo|gá|tatás nyújtásának részletes szabályait az a|ábbi jogszabályok rögzítik:

'. |993. évi III. törvény a szociális igazgatásrol és a szociális ellátásokról.

. |12000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-

nyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

* 9lI999. (XL24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybe-

vételéről.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

egységeként önálló szakmai feladatkönel működik. A Herbolyán éIő lakosság szémÉrajelen-

tős vá|tozást hozott a páIyázati forrásból kialakított, folyamatosan működő, szociális alap-

szo|gá|tatást nyújtó, nyitva álló helyiség.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások kiegészültek egészségügyi és higiénés célokat

nyuj tó lehetőségekkel.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást Kazincbarcikán kívül a 2014. évben is elláttuk

Berentén és Tardonán az önkormányzatok által kötött feladat-ellátási szerződés szerint.

FordaImi adatok a Családseaítő SzolaóIatnól

Eves forgalom (h almozott adat)
Kazincbarcika Berente

Tardon
a

Osszesen

6177 92 27 6296
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Tardona
w Tárgyévben a slo|gálatnál megíorciuIt

rigi k|iensek sráma

.., Tár&y*vben a szolgá|atná| megfordu|t
új k|íensok seáma

Wffi
A Szo|gálatnál megfordu|t régi és új k|iensek aránya Kazincbarcikán és Berentén köze| azonos,

nagyobb számban keresték fe| Szo|gá|atunkat régi k|iensek. Tardonán a régi és új k|iensek

aránya köze|ebbi értéket mutat.

A szolaóItatóst iaénvbe vevők hozott problémái

Probléma típusa Tardona

Eletviteli 5

Családi-kapcsolati 2

C saládon belüli bántal.
mazós

Lelki mentális
Gvermeknevelési

Anyasi 4
F o gl al ko zt at ás s al kap-

csolatos
I

Egészségkarosodós kö.
vetkezménye

Uglintézé shez s e gíts é g-
kérés

2

Információkerés 2
Ewéb

Komplex, krízis

Összesen t4
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Eavé b szol a á ltató tevé ke nvséq

A xo|gá |tatást igénybevevők holott
prob|émáiTardonán

r ilftviteli

* Anyí'l

x u*yiir|il|i'hf'}'cBitsígkerót x lníormútiókerét

; Cs.tládi'|iapxoi;ti

r togIülkoitrtl'!el [áprlol0tos

A tevékenység jellege Tardona

Szo l gált at á s o k kÖ n e tít é -
se, nyújtása

Dolo gi j avak könetíté s e
és nyújtása

Családlátogatás 6

Adó s s ágkezelé s i tanác s -
adó szolgáltatás

Ahív korúak RSZS beil-
le szkedé s i pro gram s zol-

gáltatás
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Tevékenység je||ege
Tardonán

ü csa|ádlálos'tás

s Aktív korúak ftSZS beilltszkedési progratn
srol8áltatiis 'u*

telzőrendszer

A szociális igazgatásrol és szociális ellátásokról szóló 1993' évi III. törvény 64. s2. bekezdé-

se feladatként jelöli meg a családsegítö szolgálatok számara jelzőrendszer kiépítését, működ-

tetését.

Céljaink:

* Megelőzés az egyén, a család testi, vagy

lését okozó állapotokkal szemben'

lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenü.

*Amárkialakultveszé|yeztetettségéskrízishelyzetokainakfeltárása,akövetkezmé-

nyek enyhítése, a probléma fonásanak feloldása.

Jelzési kötelezettségtik van: jegyző,a szociális szolgáltatók (alap- és szakellátás intézményei,

szewezete7),egészségügyiszolgáltatók(háziorvosok,védőnők,aszake||átásintézményei)'a

gyermekjóléti alap. és szakellátás intézményei, a prártfogó felügyelői szolgálat, jogi segítség-

n1ujtói szolgálat, munkaügyi hatóság.

Jelzéssel élhetnek:

bíróság, ügyészség,

oktatási-nevelési intézmények, közmúvelodési intézmények, rendőrség,

a társadalm i szewezetek, az egyhÍnak, magánszemélyek, bármely egyéb
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intézmény, szer\lezet, amely mindennapos tevékenysége során veszé|yeztetett személyekkel

kerül kapcsolatba (pl. közüzemi szolgáltatók), integrált intézmény esetén az intézmény más

szew ezeti egysé gei, i ll. speci áli s szol gáltatásokat n1uj ti csoportj ai.

A jelzőrendszer tagiaiva| az egyúttműködésünk jő. Aje|zőrendszer tagjai aktívak, konferenci-

áinkon rendszeresen részt vesznek. A lakosságtő| érkező jelzések eredményeként egyre több a

családlátogatás során történő kapcsolatfelvétel.

összeazés

Tapaszta|ataink szerint ahozzénk fordulók problémái a mege|oző évekhez képest összetetteb-

bek, bonyolultabbak, a megoldási lehetőségek, az anyagi forrásokhoz valrő juttatás egyre szű-

külő lehetőségei mellett. Munkatársaink személyiségük erejének felhaszná|ásáva|, szakmai

tudásuk fejlesztésével teljesítik az egyÍe szerteágazőbb ismeretanyagot megköveteló feladatel-

látáSt.

Tardona községben a lakosság által hozott problémák eredményes kezelését is jelzi, hogy a

szolgáltatások igénybevételével' a lehetőségek szerint sikerült megoldást találni a kliensek

számára. Sokan információt, tájékoztatást kérnek ügyeik intézéséhez. A családgondozók kö-

zös családlátogatásokat valósítottak meg. Az önkormányzat által biztosított támogatási, fog-

lalkoztatottsági lehetőségek jelentős segítséget nyújtanak a lakosság szénléna. Rendszeres

szociális segélyben egy fti részesült.

A községben dolgozó szakemberekkel jó az együttműködés _ háziowos, védőnő, óvónők,

önkormanyzati munkatársak.

Gve rme ki óléti S zoleálat

A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulniuk a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és

erkölcsi fejlődésének' jólétének' a családban történő nevelésének elősegítéséhez, aveszé|yez-

tetettség megelőzéséhez és a kialakult veszé|yeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyer-

mek családjából történő kiemelésének a mege|őzéséhez,
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Az a|ape||átás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult

lakóhelyéhez,tartőzkodási helyéhez|egközelebb eso ellátást nyujtó személynél vagy intéz-

ményben kell biztosítani.

A Gyermekjóléti Szolqálat Ósszehangolva az eqészséqüg})i és nevelési - oktatási intézménvek-

ke I s z erv e z é s i, s z o l gáI t at ás i é s eondoz ás i .fe l adat okat v é q e z.

Ezeken |úI -feladata:

* foblamatosan.figvelemmel kíséri a településen élő wermekek szociális hel}lzetét, ve-

szébleztetettségét,

* meghallqat-ia a gvermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges

intézkedést,

* elkeszíti a védelembe vett wermek egJléni gondozási _ nevelési tervét,

* s e gíti a nevel é s i inté zménve k g]lerme kv édelmi .fel adatainak ell átás át,

, felkerésre kornyezett

* vizs gálj a é s .feltóri a az orokb e .fo gadni s zándékozók körülmén]l e it,

* biztosítja a gyermekjoqi képviselő munkavégzéséhez szükséges hel})iséeeket.

A GvermekÍóléti Szolaólat aondozási feladatai:

* alapellátás keretében történő családgondozás,

.|. védelembe vételi intézkedés elokészítése, j avaslattétel,

* védelembe vett gyermekek és családjaik gondozása,

.|. javaslattétel ideiglenes hatályú elhelyezésre'

. átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartás,

* örökbefogadás esetében környezettanulmány készítése,

.|. javaslattéte| az iskolááatási támogatás természetbeni formában történő nyújtása soriín

az eseti gyám személyére.

Alkalmdzott ioaszabálvok
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* 1997. évi XXX. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

* I49lI997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyánhatőságokról, valamint a gyermekvédel-

mi és gyámügyi eljárásról

* I5lI998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működé-

sük feltételeiről

* 1993, évi III. törvény a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról

* 1993. évi LXXX. törvény a közoktatásról

* 20|1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

.} Il l 1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési _ oktatási intézmények működésérol

* 235l|997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi

szakszo|gálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szak-

mai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 15. $ (7) be-

kezdése szerint a Gyermekjóléti Szolgálat minden év marcius 31-ig tanácskozást szeÍvez,

amelyen

* A jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatőit figyelembe véve átfogóan értékelik a jel-

zór endszer éves működé sét.

* Áttekintik a település alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javasla-

tot tesznek működésük j av itásátr a.

Az |997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 96 $. (6) bekez-

dése rendelkezik anól, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-

adatainak ellátásaról minden év május 31-éig átfogó értékelést készit, amelyet a képviselő _

testület megtárgyal.

Foraalmi adatok a Gvermekiólétí Szolaálatnől

Éves forgalom (h almozott adat)
Kazincbarcika Berente

Tardon
il

Osszesen

8406 701 98 9205
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Ellótási esetek számd

El látásiesetek száma
Tardgnán

* 'í*ná<-sadás 
" Aí*i l lsí]ittás * Vétj*lcrr lbtvci*]

A GvermekiólétÍ Szolaólat eseteinek szőma oz első kapcsolatfelvétel módia szerÍnt

Település Tandcsadds

Gondozás

Alap-
ellátás

Védelembe
vétel

Utó.
gondozás

Id. hat.
elhelyezett

Atmeneti
nevelt

Thrtós
nevelt Osszesen

Tardona J 5 I 0 0 0 0 11

o nh! nt e s (gyer m e k ke z de mé ny e zt e) Tardona

Szülővel közösen 0

Gyermekj óléti szol. (szervezeti e gl-
ség) óltal kezdeményezett

0

a a
J J



Je l z őre nds z er ál t al ke z de ménve z e t t 0

E g1,lüttműlddé sre kötel ez ett (ható-
sóg által katelezett) 7

A glómhatóság által kezdeménye-
zett 0

Osszesen 7

Esetek sZáma
ka pcsoIatfeIvéteI módja

sZerint Tardonán

" JeIzőrendszer á|taI kezdeménVezett

GvermekióIéti szolaáltató tevékenvséa o kezelt probléma típusa szerint

Megnevezés Tardona

Anyagi (me gélhetési, Iakhatás, stb.) 0

Gyermeknevelési 4

Gyermekintézménybe b e ill e szke dé s i nehéz s é g 0

Magat artászavar t elj e s ítményzav ar 4
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C s aládi bnfl iktus (szülők e g,,más kÓzti, szülő-g,lermek köz.
ti) 1

Szülők vag/ a család életvitele 1 l

Szülői elhanyagolás I

C s al ódon b elt;li b ántalmazás ffi zikai, szexuális) 0

Fo glat é ko s s ág, retardóció 0

Szenvedélybetegségek 0

Osszesen 2 l

Tevékenység keze|t prob|éma típusa sZeri nt Ta rdoná n

A GvermekióIéti SzolqáIat szakmdi tevékenvséaeinek adotaí

- Gyermekneve|ési

* Magatartászavar,
te|.ies ít'm ényzava r

s Csa|ádi koní|iktus {setiIcík
egymáskÖzti, s lü|ó.
gyermek köz|i)

. Szu|őkvagy a csa|ád
é'etviteIe

l Szt!|ői e|hanyagolás

Megnevezés Tardona
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Információnyújtás 2

Thnácsadás J

Segítő beszéIgetés 35

Hivatalos üglekben való közreműkbdés 15

Családlátogatás 39

Könetítés más szol gáltatásba 0

Első védelembe vételi tárgtaláson való részvétel 1

FelüIvizsgálati tárg,laláson való résnételek I

P szichol ó gi ai tanóc s adás 0

Elhelyezési értekezleten való résmétel 0

KonJIihuskezelés 0

Sz alcrnakö z i me gb e s z é l é s

Esetkonferencia 0

or ökb efo gadás s al kapc s ol ato s intézkedé s 0

Adománvozás 0

Szo ci áli s váI s ághelyzetb en lévő kiskarú vór andó s anya gondozas a 0
Osszesen 96

1 1r;

Szakma i tevékenységei n k adatai Tardonán

x tn ít'l rtr:it<'i<!*ytiii iitl

* Ti.tt.tiil 'sa<Íás

* }*líiíid i>* sríilgll il'l s

* Iliv:r!.:l$s (i6y+ki::+ r'r va{ ti

k ii: r$ r.:.t !.l |iikl í,j :;

r (-sal iirll ;ii r,y,t;::i ils

x [lsíi vtj'tJt1r; n'l*<r v.é t*il Í

t'i!l6yil|;is<ln vi.l|<i r'ísrvli'i* 1

. Í::*i}lvjrsfr iil:*ti !.ár1rya1iíst'rit va|<i

li:s::v'i:1.'t*ll k

összeazés
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A gyermekjóléti szolgáltatást Kazincbarcikan kívtil - a korábbi évekhez hasonlóan - Berente

és Tardona községekben is biztosítottuk a20|4. évben feladat-ellátási szerződés szerint.

Tardonán az e|óző évhez képest az esetek számajelentősen nem változott. Fő problémaként

jelentkezett az é|etviteli, a gyermeknevelési kérdések és a magatartászavar. Az esetkezelés

jellege jellemzően: családlátogatás, segítő beszélgetés. A gondozási folyamatok eredményes-

ségét bizonyítja, hogy több esetben is sor kerülhetett a védelembe vétel megszüntetésére. A

családgondozók szakmai munkáját, tudását megbecsülik, értékelik. A település szakemberei-

vel, a je|zőrendszer tagjaival az együttmtíködés kiváló. Jelzési kötelezettségeiknek eleget

tesznek, a családgondozók segítségét kérik, és elfogadják.

A iövőre vondtkozó iavaslotok

A gyermekvédelmi feladatok ellátása kiemelkedő terület mind az állam, mind a helyi

önkormányzatok és gyermekek védelmét ellátó szervek, személyek számátra' A Gyermekjóléti

Szolgálat tevékenysége sorián együttműködik a családdal és a jogszabályban meghatározottak

szerint elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését. A szociális munka módszereinek

és eszközeinek felhaszná|ásáva| szo|gá|ja a gyermek testi és lelki egészségének, családban

történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszé|yeztetettségének megelőzését,

megsztintetéSét, i lletve a c saládj ábó l kiemelt gyermek vi s szahelye zését.

Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, melynek egyik fontos eleme az iskolai

szünetekben a gyeÍmekek foglalkoztatása. Ennek a jövőben is megteremtjük a feltételeit.

A pá|yázati lehetőségeket a továbbiakban is igyekszünk lehetőségeinkhez mérten

maximálisan kihasználni.

Az elmúlt években tett javaslataink a jövőre vonatkozóan is érvényesek. A gyermekvédelmi

munkát nagymértékben segíten é, ha a településünkön működne:

helyettes szülői há|őzat

gyermekek átmeneti otthona

családok átmeneti otthona.
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Ezen szolgáltatások hirányban a rászoru!ó
intézményei nyujthatnak segítséget.

gyermekek számfu a a Gyermekvédelmi S zakellátás

Ba||a Gvörgv nolgármester: Ismerteti a március 15-i rendezvény programját. Tájékoáatástad a Start munka program iots, évre vonatkozó menetéről.

iselő: Kérdezi,hogy Van-e arra lehetőség, hogy falugazdász

A j egyzőkönyvet hitelesítette:

4 " > . "

U)!--=,,L.--
Földe ssy Ar an|fa Margit

képviseló|

,..4:: ,"
Dr. Szécsi ottó

jegyző

\ . ,. . , ( ,  I  .  r - \ . * - . ,  
\ . . , -

Szűcsné Pál-Kutas orsofi
alpolgármester

td

Dr. Szécsi Ottó iegvző: Elmondja' hogy meg kell vizsgálni, hogy a feltételek fennállnak.e.

ff i , ' jf ' ' ' ,hogyavadásztársaságoká|ta|fizetendőbérletidíjak

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik eI, apolgármester a képviselő.téstületi nyílt ülését 74'őra+i p...t* bezárta,

>ft'/
Balla György
polgármester
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