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Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24.

napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei

Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna, Lagler István képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

javasolja Dr. Koncz László

Farkasné Szoboszlai Aranka

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel , aki egyetért a javasolt

személyekkel, kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
120 /2016. (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv

önkormányzata
Dr. Koncz László

hitelesítő

Képviselő-testülete

Szili Miklós polgármester

Határidő :

azonnal

nyílt

ülésén

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek

Farkasné Szoboszlai Aranka képviselőt választja meg.

Felelős:

megválasztásáról
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Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontotokat. Javasolja megtárgyalni még
Óvoda dologi kiadás átcsoportosítása
Polgármester jutalma,
A sportcsarnok karácsony, szilveszter közötti ingyenes használatára,
Audiométer árajánlatok megtárgyalása,
Székesfehérvári Önkormányzat rendeletéhez hozzájárulás megadása,
Óvoda téli zárva tartása,
Óvoda 2016. évi beszámolója,
Címerhasználat engedélyezése,
Törvényességi felhívás megtárgyalása
Rendkívüli helyzetbe került lovasberényi lakos támogatási kérelme

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
121 /2016.(XI. 24.) számú
HATÁROZATA
nyílt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 24.-i nyílt
ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Óvoda dologi kiadás átcsoportosítása
2. 2017. évi költségvetést megalapozó döntés megtárgyalása
3. Polgármester éves jutalmának megállapítása
4. Önkormányzati ingatlan hasznosításának megtárgyalása
5. Szilasi László bérleti kérelme
6.

Sportegyesület támogatási kérelme

7. Sportcsarnok karácsony szilveszter közötti ingyenes használata

./ .
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8. Hozzájárulás adása önkormányzati rendelet megalkotásához (Velence,
Családsegítő)

9. Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft szolgáltatási tevékenységével
kapcsolatos tapasztalatok és problémák megtárgyalása
10. Audiométer árajánlatok megtárgyalása
11. 2016. évi költségvetési rendelet előirányzat módosítása
12. Szociális célú

tűzifa

támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

13. Székesfehérvári Önkormányzat rendeletéhez hozzájárulás megadása
14. Óvoda téli szünidei zárva tartása
15. Óvoda 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
16. Címerhasználat engedélyezése
17. Törvényességi felhívás megtárgyalása
18. Polgármesteri tájékoztató

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Óvoda dologi kiadás átcsoportosítása

Szili Miklós polgármester: Felkéri Dr. Szendrei Attiláné

óvodavezető

asszonyt és a

Pénzügyi Bizottság elnökét, az átcsoportosításra vonatkozó javaslatát.

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Elmondja, hogy az óvoda felújítására betervezett
1.200.000,- Ft kerül átcsoportosításra az önkormányzati épület felújítására, tekintettel arra,
hogy az óvoda önkormányzati tulajdon. A dologi kiadásba tervezett 300.000,- Ft pedig kis
értékű

eszközbeszerzésre kerül átcsoportosításra. A Pénzügyi Bizottság az átcsoportosításra

vonatkozó javaslatát megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.

Szili Miklós polgármester: szavazásra teszi fel, aki a javasolt átcsoportosítással egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
122 /2016. (Xl. 24.) számú
HATÁROZATA
Óvoda költségvetési előirányzatának átcsoportosításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalva úgy dönt, hogy:
1.) engedélyezi a dologi kiadásokról 1.200.000,- Ft átcsoportosítását az
önkom1ányzati épületek felújítására,
2.) engedélyezi a dologi kiadásokról 300.000,- Ft átcsoportosítását a kis

értékű

eszközbeszerzésre.
Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

Határidő:

azonnal

2. 2017. évi költségvetést megalapozó döntés
/ előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Elmondja, hogy a 2017 évben az egyes béren kívüli
juttatások változása miatt az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás közterhe 34,51 %-ról
49,98%-ra emelkedik. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat továbbra is
biztosítsa a 2000,- Ft összegű hozzájárulást. Úgyszintén az előterjesztéssel egyezően
javasolja a 38.650,- Ft illetményalap 40.000,- Ft-ra
Magyarország 2017. évi központi
lehetőséget

költségvetéséről

történő

emelését, amelyre a

szóló törvény a

képviselő-testületnek

ad.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság
beterjesztett javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
123 /2016. (Xl. 24.) számú
HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzata és Intézményei 2017. évi
költségvetésének megalapozó döntéseiről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:
1)
A dolgozók részére egyeses meghatározott juttatások közül az Önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulást havi 2.000,- Ft összegben biztosítja.
A köztisztviselői illetményalapot: 40.000,- Ft-ban állapítja meg.

2)

Felelős: Szili Miklós polgármester, Dr Szendrei Attiláné
László jegyző
Határidő :

óvodavezető,

Dr Koncz

2017. évi költségvetés

3. Polgármester éves jutalmának megállapítása
/ az

előterjesztést

a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Kijelenti, hogy a napirendi pont megtárgyalásánál és a
határozathozatalnál tartózkodni fog.

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2016. évi
bérmaradvány felhasználását és a polgármester éves munkájának elismeréseként 500.000,- Ft
bruttó pénzjutalmat javasol megszavazni.
A testület egyetért a javaslattal.

Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az elhangzott
javaslattal és a polgármester részére javasolt pénzjutalom összegével, kézfelemeléssel
szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi

határozatot hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
124 /2016.(XI. 24.) számú
HATÁROZATA
A 2016. évi bérmaradvány felhasználásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

Engedélyezi, a 2016. évi költségvetés személyi juttatás kiemelt előirányzatán

lévő

bérmaradványt kifizetését, a polgármester részére bruttó 500.000,-Ft jutalmat
állapít meg.

A végrehajtásáért felelős:

Farkasné Szoboszlai Aranka
Dr Koncz László
Dr Szendrei Attila Sándorné
Szili Miklós

Határidő:

azonnal

4. Önkormányzati ingatlan hasznosításának megtárgyalása
/vételi ajánlatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az Albacomp
szerint a 0128/2 hrsz-ú ingatlanon szeretne napelemes
megvásárolni, vagy hosszú távon bérelni a
osztatlan közösben van,

amelyből

területből

Kft-től

érkezett ajánlat, amely

kiserőművet

létesíteni és szeretné

2,3-4,6 hektárt. A terület 12 hektáros

10 hektár az önkormányzaté. Ahhoz, hogy a terület

hasznosítható legyen meg kell egyezni a haszonbérlővel, majd meg kell szüntetni az osztatlan
közös tulajdont, meg kell osztatni 2x5 hektárra, ezt

követően

ki kellene vonni a

művelési

ágból az egyik öt hektárt. A végleges kivonás vételáron felül 4 és 6 millió forint többlet
költséget jelent, talaj

minőségi

osztálytól függően. Ennek a költségnek a viselésére az

igénylő
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nem tett

egyértelmű

utalást. A forgalmi értéket is figyelembe véve összességében az 5 ha

megvétele 10- 12 millió forintjába kerülne az

igénylőnek.

Ez a folyamat

időigényes

és

rendkívül költséges, ezért szerinte a közeljövőben nem hasznosítható.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 0128/2 hrsz-ú
ingatlan hasznosítása a felsorolt jogi problémák miatt jelenleg nem oldható meg,
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
125 /2016. (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
Önkormányzati tulajdonú 0128/2 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 0128/2
helyrajzi számú önk01mányzati ingatlan hasznosíthatóságának

lehetősége it,

és

megállapítja, hogy az ingatlan sajátságos jogi helyzete miatt (osztatlan tulajdonú
termőföld,

határozott

idejű

haszonbérlettel) hasznosítása

időigényes

és költséges

ezért nem támogatja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

5. Szilasi László bérleti kérelme
/ a kérelmet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy Szilasi László lovasberényi lakos továbbra is
szeretné bérelni 1 évi

időtartamra

a Kossuth utca 61 /B. számú önkormányzati ingatlant.

Javasolja, hogy a testület hosszabbítsa meg 1 évvel a bérleti jogviszonyt.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy Szilasi László
további 1 évre bérelhesse a Kossuth utca 61/B. számú ingatlant változatlan feltételekkel
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
126 /2016 (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
Önkormányzati lakás bérletének meghosszabbításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt, hogy a Lovasberény, Kossuth u 61 /B. szám alatti
önkormányzati lakásbérleti
22. szám alatti lakos)

szerződését,

bérlővel

Szilasi László (Lovasberény, Vásár u.

2017. szeptember 30. napjáig változatlan

feltételekkel meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

6. Sportegyesület támogatási kérelme
/a kérelmet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta
a kérelmet és TAO pályázat önerejét - 260.000,- Ft - a
működési

elfogadni.

jövő

évi költségvetés terhére, a

támogatást - 340.000,- Ft - pedig az ez évi költségvetés tartaléka terhére javasolja
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Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester: Egyetért a bizottság javaslatával. Elmondja,
hogy kapott egy kimutatást, amely szerint

jelentősen nőtt

a sportpálya és csarnok bérleti

bevétele, ami Csoknyai Pálnak köszönhető. Csak Csákvár több, mint 1 millió forintot fizetett
ki bérleti díjként.

Szili Miklós polgármester: Kijelenti, hogy ez igaz, de a kiadási oldal is nőtt ezzel arányosan.
Ettől

függetlenül

egyértelmű,

hogy a sportegyesület nem tud

működni

önkormányzati

támogatás nélkül.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a sportegyesület
600.000,- Ft

összegű

támogatást kapjon,
működési

költségvetést terheli, a

amelyből

a TAO pályázati

önerő

a

jövő

évi

támogatás, pedig az idei év tartaléka terhére kerüljön

kifizetésre, kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
127 /2016. (Xl. 24.) számú
HATÁROZATA
Lovasberényi TE támogatásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalva úgy dönt, hogy Lovasberényi TE részére 600.000,- Ft
támogatást nyújt,

amelyből működési

támogatásra 340.000,- Ft összeget a 2016.

évi költségvetés tartaléka terhére, a TAO pályázat

önerő

biztosítására 260.000,-

Ft összeget a 2017. évi költségvetés terhére rendeli kifizetni.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

összegű
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7. Sportcsarnok karácsony-szilveszter közötti ingyenes használata
/kérelmet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a sportegyesület elnöke a korábbi évekhez
hasonlóan kéri, hogy a két ünnep között a sportcsarnokot a lakosság ingyenesen igényb e
vehesse sportolás céljából. Ezt a

lehetőséget

tavaly is sokan kihasználták, így javasolja, hogy

most is biztosítsa ezt az önkormányzat.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a sportcsarnokot a
lovasberényi lakosok a két ünnep között ingyenesen használhassák sportolás céljából,
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
128 /2016. (Xl. 24.) számú
HATÁROZATA
sportcsarnok 2016. december 27 -31. közötti ingyenes igénybe vételének
lehetőségéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, hogy
lehetőséget

biztosít lovasberényi lakosok részére a sportcsarnok 2016. december

27 - 31. közötti ingyenes használatba vételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

2016. december 27 - 31.
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8. Hozzájárulás adása önkormányzati rendelet megalkotásához (Velence, Családsegítő)
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy Velence Város Önkormányzata Képviselő
testülete kéri, hogy a mellékelt rendelethez a jogalkotásról szóló törvény 5. § (1 a) bekezdése
alapján Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a rendelet tervezethez az
egyezően

A

előterjesztéssel

hozzájárul, kézfelemeléssel szavazzon.

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
129 /2016. (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
hozzájárulás

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet tervezetben foglaltakkal a határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal egyetért.
A Képviselő-testület a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (la) bekezdése
alapján Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a tervezetben foglalt
tartalommal az önkormányzati rendelet megalkotásához a hozzájárulását megadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Velence Város Önkormányzata Jegyzője
részére jelen határozat kivonatot küldje meg.
Felelős :

Határidő:

Szili Miklós polgármester
azonnal
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határozat 1. számú melléklete
Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... . .. ./2016. ( .... .. .. „.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény S. §. (la) bekezdése alapján Kápolnásnyék Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Nadap Község Önkormányzata Képviselő
testületének, Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vereb Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő
testületének, Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Pákozd Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének, Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő
testületének a hozzájárulásával következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§ (1)

(2)
2. §

E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a HUMÁN Családés Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás- Velence Város Önkormányzata,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Pázmánd
Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzat, Lovasberény Község
Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség
Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat - közigazgatási területén
élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
4. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.
E rendelet hatálya az étkeztetésre vonatkozóan kizárólag Velence Város
Önkormányzata közigazgatási területén élő személyekre terjed ki.
E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat
az Sztv. 4. § - a, valamint a Gyvt. 5. § - a szerint kell értelmezni.
2. Az ellátások formái és igénybevételének feltételei

3. § (1)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái:
a)
b)
c)
d)

(2)

étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatások formái:
a)

gyermekjóléti szolgálat
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4. § (1)

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel
koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk, vagy
jövedelmi helyzetük
miatt nem képesek azt biztosítani.

(2)

Étkeztetésben az a személy részesülhet, akinek a szociális rászorultságát a
HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) vezetője
az alábbi a) - f) pont egyike alapján megállapítja.
a)

Az (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a
személy, aki a 65 életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

b)

Az (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személy,
ba) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott, vagy
bb) akinek az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja az
50 %-ot, vagy a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette,
vagy
be) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az
egészségi állapota 50 %-os vagy annál kisebb mértékű, vagy
bd) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
be) aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus
betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem
képes.

e)

Az (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékossága miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki határozattal igazolja, hogy a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

d)

Az (1) bekezdés d) és e) pontja alapján pszichiátriai, illetve
szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban
nem részesül, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a
szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § (1) - (4)
bekezdéseiben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.
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e)

Az (1) bekezdés f) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik,
és éjszakáit életvitel szerűen Velence Város közigazgatási területének
közterületén, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

f)

Az (1) bekezdés g) pontja alapján jövedelmi helyzete miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, akinek a havi nettó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át.

(3)

Az étkeztetés házhozszállítással történik.

(4)

Az étkeztetést, házi segítségnyújtást igénylő, illetve törvényes képviselője az
írásbeli kérelmét az Intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki döntéséről írásban
értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. a szóban előterjesztett
kérelemről jegyző könyvet kell felvenni.

(5)

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve
törvényes képviselőjével az Intézmény vezetője az Sztv. 94/C. § (1) bekezdésében
megjelölt, az Sztv. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal köt megállapodást.
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő díjak

5. § (1)

Az étkeztetés térítési díja házhozszállítással bruttó 748 Ft/adag/ellátási nap
ellátottanként.

(2)

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja bruttó 650,- Ft/gondozási óra
ellátottanként.

(3)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
55,- Ft/ ellátási nap ellátottanként.

intézményi

térítési

díja

bruttó

6. § (1)

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal
csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján
részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át.

(2)

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 30 %-kal
csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján
részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

(3)

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 20 %-kal
csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján
részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

(4)

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 100 %-kal
csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200% át.

(5)
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A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal
csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.
4. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2017. december 15.-napján lép hatályba.

8. §

Hatályát veszti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
étkeztetés térítési díjáról szóló 15/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete, a
helyi szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (11.27.) önkormányzati
rendeletének a 20. - 29 §-ai, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és
azok igénybevételéről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete.

Koszti András Zoltán
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2016 ........................ napján kihirdettem.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

9. Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft szolgáltatási tevékenységével
kapcsolatos tapasztalatok problémák megtárgyalása

Szili Miklós polgármester: Köszönti a Liquid Porter Kft

ügyvezetőjét,

Bársony Zsolt urat.

Elmondja, hogy volt néhány bejelentés , hogy a szolgáltatót nem lehet elérni, vagy nem végzi
el a szippantást a megrendelést

követő

3 napon belül sem. Ez az egyik probléma, amit itt

szeretnénk megvitatni, a másik pedig, hogy a szolgáltató olyan tengelysúlyú kocsikkal végzi
az ürítést, hogy a belterületi utakban igen jelentős kár keletkezik. Megoldást kellene találni,
hogy ezeken a belterületi utakon kisebb súlyú járművek szippantsanak.
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Bársony Zsolt

ügyvezető:

Az

első

felvetésre reagálva elmondja, hogy lehet, hogy korábban

volt probléma az ügyfélszolgálattal, de ez most át lett szervezve, alakítva, s olyan kollega
dolgozik ott, hogy a megrendelések most már

megfelelően

kezelve vannak. Kedden-

csütörtökön mindig a faluban vannak, így mindenkinél el tudják végezni a szippantást, aki
előtte

megrendelte. Az itteni lakossággal jó a kapcsolata és azon dolgozik, hogy ez így is

maradjon. A másik probléma is megoldható. Vannak kisebb

űrtartalmú

és súlyú járművei ,

amik azokban az utcákban végeznék az ürítést, amelyek nem bírják el a nagy kocsi súlyát.
Szüksége lenne egy olyan listára, amely ezeket az utcákat megnevezi.

Szili Miklós polgármester: Kijelenti, hogy elkészíti és átadja ezt a listát. Azt szeretné, ha
januártól már ennek megfelelően történne a szippantás.

Bársony Zsolt

ügyvezető:

űrtartalmú járművek

Kijelenti, hogy nincs akadálya annak, hogy januártól a kisebb

végezzék a megadott utcákban a szippantást.

10. Audiométer árajánlatok megtárgyalása
/ az ajánlatokat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a
egy új

szűrő

szűrésére.

védőnő

korábban jelezte, hogy szükség lenne

audiométerre a 3-6 éves gyerekek évenkénti státuszvizsgálatához, a hallás

A testület úgy döntött, hogy árajánlatokat kér be és a beszerzést a

költségvetés terhére tudja teljesíteni. a költségvetés azonban
még az idén valósuljon meg. A
amivel

ő

védőnő

lehetővé

jövő

évi

teszi, hogy a beszerzés

az SA-7 típusú készüléket javasolja megvásárolni,

is egyetért.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 2016. évi
költségvetés tartaléka terhére a
típusú

A

szűrő

Szolgálat részére bruttó 350.000,- Ft vételáron SA-7

audiométer kerüljön beszerzésre, kézfelemeléssel szavazzon.

képviselő-testület

meg:

Védőnői

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
130 /2016. (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
Audiométer beszerzéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Védőnői

Szolgálat részére SA-7 típusú új

szűrő

audiométert szerez be a 2016. évi

költségvetés tartaléka terhére.

A Képviselő-testület, a 117/ 2016. (X. 27.) számú határozatát visszavonja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

11.

2016 december 31.

2016. évi költségvetés
/előterjesztést

előirányzat

módosítása

a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Az

előterjesztéssel egyezően

részletesen ismerteti a

költségvetés bevételi és kiadási összeg módosulásait. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a
rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testületnek.

Szili Miklós polgármester: szavazásra teszi fel, aki a 2016. évi költségvetési rendelet
előterjesztett

módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13 /2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016.(IX.20.) és a 7/2016.(V.06.)
számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2016. (111.01.) számú önkormányzat
rendeletének módosításáról
/ A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza /
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12. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Az

előterjesztéssel egyezően

ismerteti a rendeletet. Kéri annak

elfogadását.

A testület egyetért a rendeletben foglaltakkal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel , aki egyetért a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló rendelettel, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2016 (Xl. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
/A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza /

13. Székesfehérvári Önkormányzat rendeletéhez hozzájárulás megadása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése megküldte az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyelet
körzeteinek kialakításáról szóló rendelet tervezetét. Tekintettel arra, hogy Lovasberény több
községgel egy körzetet alkot a házi orvosi ügyelet ellátásában, ezért a rendelet tervezethez a
jogalkotási törvény szerint Lovasberény Önkormányzatának is hozzá kell járulnia. Javasolj a a
hozzájárulás megadását.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért és hozzájárul a beterjesztett
rendelet tervezetéhez, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
131 /2016. (Xl. 24.) számú
HATÁROZATA
az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához hozzájárulás
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátásokhoz tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról szóló önkonnányzati
rendelet tervezetben foglaltakkal a határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal egyetért.

A

Képviselő-testület

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (la)

bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
részére

a

tervezetben

foglalt

tartalommal

az

önkormányzati

rendelet

megalkotásához a hozzájárulását megadja.
Felelős:

Szili Miklós polgármester
azonnal

Határidő:

14. Óvoda téli szüneti zárva tartása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné

képviselő

és óvoda

vezető:

Kéri, hogy a testület engedélyezze az

Óvoda zárva tartását az iskolai téli szünet idejére, azaz december 22 és január 02. között. A
szülők

a mellékelt íveken aláírásukkal igazolták, hogy nem igénylik az óvodai ellátást.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az óvoda téli szünet idejére
történő

A

zárva tartásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Képviselő-testület

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
132 /2016. (XI. 24.) számú

HATÁROZATA
Óvoda téli szüneti zárva tartásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt engedélyezi az iskolai téli szünet idejére, 2016. december
22-től, 2016. január 2.-ig a Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

zárva tartását

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

Határidő:

azonnal

15. Óvoda 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
/a beszámolót a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné

képviselő

és óvoda

vezető:

Az írásos beszámoló alapján részletesen

ismerteti az Óvoda 2016. évi működését. Kéri a beszámoló elfogadását.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a beszámolót jóváhagyólag elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A

Képviselő-testület

meg:

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
133 /2016. (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 2016 évi működéséről
szóló beszámolójának elfogadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lovasberényi
Napközi Otthonos

Óvoda és Konyha 2016. évről

működéséről

szóló

beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

16. Címerhasználat engedélyezése

Dr. Koncz lászló

jegyző:

Elmondja, hogy a

Képviselő-testület

a 91/2016. (VII.28.) számú

határozatával a Párlat Patyika Kft részére termékei megjelenítésében címer használatot
engedélyezett évi 10.000,- Ft jelképes díj ellenében. Tekintettel, hogy vagyoni

értékű

jogról

van szó, így a számlázáshoz be kell jelentkezni a NA V-hoz, módosítani kellene az
önkormányzat tevékenységi körét, mert ez nem szerepel benne, azaz egyszóval bonyolult
eljárást kellene lefolytatni mindössze a jelképes 10.000,- Ft miatt.
Javasolja, hogy a testület vonja vissza a határozatát és díjmentesen engedélyezze a címer
használatot 2019. december 31. napjáig.
A testület egyetért a javaslattal.
Szili Miklós

polgármester szavazásra teszi fel,

előte1jesztésével,

aki egyetért a

jegyző

szóbeli

azaz a határozat visszavonásával és a címer használat dijmentes

engedélyezésével, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
134 /2016. (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
Címer használat engedélyezéséről és a címer használat engedélyezéséről
szóló 91/2016.(VII.28.) számú határozat visszavonásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Párlat Patyika Kft
(Lovasberény, Kölcsey u. 2/a,

ügyvezető

Hidy István) részére díjmentesen

engedélyezi, hogy Lovasberény Község Címerének részleteit az általa gyártott
pálinka termékein felhasználja és megjelenítse, a határozat mellékletét

képező

ábrák szerint.
Az engedély 2019. december 31. napjáig érvényes.
Visszavonja a Címer használat

engedélyezéséről

szóló 91 /2016.(VII.28.) számú

határozatát.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

2019. december 31.

17. Törvényességi felhívásban foglaltak elfogadása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László
jelezve

az

jegyző:

Elmondja, hogy a Konnányhivatal törvényességi felhívással élt,

önkormányzatnak a

Helyi

Építési

rendelkezések felülvizsgálatát és megszüntetését. A

Szabályzatban foglalt
Képviselő-testület

ülésen a HÉSZ-t módosította és a törvénysértő állapotot megszüntette.

törvénysértő

a múltkori testületi
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Kéri, hogy a testület hozzon határozatot, hogy a felhívásban foglaltakkal egyetértve a
törvénysértést rendelet módosítással megszüntette.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki az

előterjesztésben

határozati javaslattal

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
135/2016. (XI. 24.) számú
HATÁROZATA
Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/878-1 /2016.számú törvényességi felhívását megtárgyalta
és az abban foglaltakkal egyetértett.

A

képviselő-testület

a törvényességi felhívásban részletezett

törvénysértő

állapot

megszüntetésére módosította a Lovasberény Építési Szabályzatáról (LÉSZ) szóló
7/2005.(VL 01.) önkormányzati rendeletét.

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított rendeletet és jelen határozatot az Njt-n
keresztül küldje meg a Kormányhivatal részére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

24

18. Polgármesteri tájékoztató
Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy segítséget kér az önkormányzattól egy
lovasberényi nyugdíjas lakos, akinél

csőtörés

következtében milliós anyagi kár keletkezett.

Gyakorlatilag a lakásból csak egy helyiség használható. Rendkívüli települési támogatásként
csak 28.500,- Ft adható, de keresi a

lehetőséget,

hogy milyen egyéb támogatást tudna adni

legalább 80.000.-Ft körüli összeggel lehetne érdemben támogatni. Ezért felkéri a
hogy a vonatkozó rendeleteink alapján vizsgálja meg a támogatási

lehetőségeket

jegyzőt,

és tegyen

javaslatot, tekintettel az átruházott polgármesteri hatáskörre.

A

Képviselő-testület

egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 21,00 órakor.
K.m.f.

. . . . J:.~J. . . . .

. IL .

Szili Miklós
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

k/h

Dr. Koncz László
jegyző

r \ AS L(~~
•.• -,.di.~.~ ................ .
Farkasné Szoboszlai Aranka
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGH ÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2016. november 24-én, csütörtök 18.00 órára
a Lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.
Napirendi pontok

1. 2016. évi költségvetési rendelet előirányzat módosítása
Előadó:

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök

2. 2017. évi költségvetést megalapozó döntés
Előadó:

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök

3. Önkormányzati ingatlan hasznosításának megtárgyalása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

4. Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok
és problémák megtárgyalása
Előadó :

Szili Miklós polgármester

5. Szilasi László bérleti kérelme
Előadó :

Dr. Koncz László jegyző

6. Sportegyesület támogatási kérelme
Előadó:

Szili Miklós polgármester

7. Hozzájárulás adása önkormányzati rendelet megalkotásához (Velence)
Előadó

: Szili Miklós polgármester

8. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó:

Dr. Koncz László

Lovasberény, 2016. november 18.

8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. TeUfax:(22)456-024 :
szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu
www.lovasbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november
24.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István

.••..•..•

Íl~~·i ····„············

képviselő •..••.•••...•. ~ ••.•. Jl,Q~...

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné

képviselő

Bercsényi Miklós

képviselő

Dr. Varga László

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna

képviselő

Dr. Koncz László jegyző

...........................•.....•...•..••.•...

(

. ..i. t.~ . . . . . . . .

Meghívott jelenlevők:

.•.•...... .. ... ....... .........................................••••••

.....................................................................
.............................................................•.......
.••••..•............. ....................... ........ .................

Tisztelt Képviselő-testület!

2016.06.07-én az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó cafeteria szabályokat.
Jövőre a béren kívüli juttatásokból az egyes meghatározott juttatásokba átkerült az Önkéntes
nyugdijpénztári hozzájárulás. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 34,51 %- os közteher helyett 49,98%
munkáltatói teherrel kell számolni. Jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján az
önkormányzat és intézményei éves kiadása ((dolgozó*12 hónap*2.000,-)*járulék =)
1.295.827,- Ft lenne. Folynak a tárgyalások a járulék csökkentés lehetséges mértékéről és a
nyugdíjpénztárak is szeretnék, ha visszakerülne a hozzájárulás a béren kívüli kedvezményesebb
közteherrel terhelt kategóriába. A költségvetés készítéséig a vonatkozó jogszabályok
módosítása reméljük, megtörténik.

Kérem a Képviselő-testület arra vonatkozó döntését, hogy 2000.évben az akkori testület által
2.000,- Ft-ban megállapított, és azóta is ezzel az összeggel fizetett hozzájárulást a dolgozók
részére továbbra is biztosítsák.

Mint a Képviselő-testület előtt is ismert a kormány köztisztviselők egy része 2016. július l -től
nagyfokú béremelést kapott, 2017. január 01-től ezt újabb követi és az önkormányzati
köztisztviselőket sajnos ebben az estben nem tekintik a közszférához tartozó dolgozóknak. A
2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szól törvény 59. § (6)
bekezdése lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy magasabb összegben állapítsa
meg az illetmény alapot a törvényben előírtnál. 2008. óta 38.650,- Ft az illetmény alap ez az
összeg 1.350,- Ft kiegészítésével, azaz 40.000,- Ft-ra emeléssel éves szinten az
önkormányzatnak járulékkal együtt kb. 880.000,- Ft-tot többlet kiadást eredményezne. Kérem
erre vonatkozóan is a képviselő-testület lehetőleg pozitív döntését.
Mind kettő estben lehet, hogy nagy összegnek tűnik a kifizetés, de miután mindenhol próbálják
a béreket és egyéb juttatásokat felfelé elmozdítani addig az önkormányzatok dolgozói a
pedagógusok és egészségügyi dolgozói kivételével csak ígérgetéseket kaptak.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (Xl. .) számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzata és Intézményei 2017. évi költségvetésének
megalapozó döntéseiről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy
dönt, hogy
1) A dolgozók részére egyeses meghatározott juttatások közül az Önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulást havi 2.000,- Ft összegben (biztosítja/ nem biztosítja).

2) A köztisztviselői illetményalapot:

38.650,- Ft-ban hagyja jóvá. vagy
40.000,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr Szendrei Attiláné óvodavezető, Dr Koncz László jegyző

Határidő:

2017. évi költségvetés

Szili Miklós
polgármester

Dr Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.12016.(XI..) számú
HATÁROZATA
A 2016. évi bérmaradvány felhasználásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbiak szerint dönt:
Engedélyezi, a 2016. évi költségvetés személyi juttatás kiemelt előirányzatán lévő
bérmaradványt kifizetését, a polgármester részére bruttó 500.000,-Ft jutalmat állapít meg.
A végrehajtásáért felelős: Farkasné Szoboszlai Aranka
Dr Koncz László
Dr Szendrei Attila Sándorné
Szili Miklós
Határidő:

azonnal

Farkasné Szoboszlai Aranka
alpolgármester

Dr Koncz László
jegyző

Tárgy: Lovasberény 0128/2 hrsz-on napelemes kiserőmű
Feladó: BOROSS CSILLA <CSBOROS@ALBACOMP.HU>
Dátum: 2016.11.09 . 15:32
Címzett: "szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu" <szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>
Tisztelt Szili Miklós!
Boross Csilla vagyok az Albacomp RI Kft. részéről. Cégünk Lovasberény 0128/2 hrsz. -on szeretne
engedélyektől függően (2-4 db) 2,3 ha -4,6 ha-on napelemes kiserőművet létesíteni. Ártól függően
szeretnénk megvásárolni vagy bérelni a területet 25 évre, meghosszabbítási lehetőség fenntartásával.
Kérem, a Testület jóváhagyását a napelemes kiserőmű létesítésére valamint a terület eladási és bérleti
díjának meghatározását.
Üdvözlettel:
Boross Csilla
T.: 06-20-4540-817
Albacomp RI Kft.

l/ 1

2016.11.10. 7:18

szerződés

hosszabftás

Tárgy:

szerződés hosszabítás

Feladó: Szilasi László <szilasztal@datatrans.hu>
Dátum: 2016.11.16. 11:07

Címzett: <jegyzo@lovasbereny.datatrans.hu>
Tisztelt Dr.Koncz László Úr!
A bérleti szerződésünk lejár, ezért kérem a szerződés további 1 éves meghosszabbítását.
Üdvözlettel:
Szilasi László

1/1

2016.12.12. 8:.

Lovasberényi Testedzők Egyesülete
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 1.

Lovasberényi Önkormányzat, Képviselő testülete
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Önkormányzat!
Alulírott Csoknyai Pál a Lovasberényi Testedzők Egyesületének elnöke, azzal a kéréssel
fordulok a tisztelt Képviselőtestülethez, hogy 600.000 Ft támogatást biztosítson
Egyesületünk részére. A kapott támogatás egy részét a 2016/17.-évi elnyert TAO pályázat
önrészének biztosítására, másik részét Egyesületünk éves működésére, harmad részét pedig
céljaink megvalósítására fordítanánk.
Egyesületünkben jelenleg kb 90 főnek biztosítunk heti rendszeres testmozgást, amelynek egy
jelentős

része gyermek. A TAO-s pályázaton elnyert forrásainkkal az utánpótlás nevelés

költségeit fedezzük, de a pályázati pénzekhez szükséges önerő biztosításában kérjük
segítségüket. A gyerekek mellett felnőtt és öregfiúk csapatainkra is szükséges áldozni
(nevezési-, játkengedély-, játékvezetői- költségek), hiszen Ők is öregbítik minden héten
Lovasberény hírnevét.
A jelenlegi értékeink megtartása mellett a közeljövőben szeretnénk továbblépni az
utánpótlásban, ezért tervezzük egy U16-os (vagy U19-es) csapat beindítását, amely további
többletköltségeket eredményez. Természetesen ezen költségek nagy részét továbbra is a
TAO-s pályázatokon elnyert forrásokból biztosítjuk, de a szükséges önerő megteremtéséhez
kérnénk további segítséget.
Kérem támogassák törekvéseinket, hogy t'elepülésünkön továbbra is biztosítva legyenek a
feltételek a sportolni akaró gyermekek és felnőttek részére, továbbá a lovasberényi lakosok
megelégedésére tudjuk továbbra is folytatni tevékenységünket, ezáltal segítséget nyújtani a
minél egészségesebb (testi/lelki) gyerekek nevelésében.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni eddigi támogatásukat, bízva a sikeres
további

együttműködés

reményében, támogatásukat

előre

is megköszönöm, továbbá

maradok mély tisztelettel:

.f.!10...~~.:;,...1<~. \
Csoknyai Pál
LTE elnök
Kelt., Lovasberény, 2016. szeptember 13.

5.

Lovasberényi Testedzők Egyesülete
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 1.

Lovasberényi Önkormányzat, Képviselő testülete
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.

Tárgy: Támogatási kérelem kiegészítése/részletezése

Tisztelt Önkormányzat!

A 2016. szeptember 13.-án keltezett 600.000.- Ft támogatási kérelmünket kérésükre az
alábbiak szerint részletezem :
•

TAO-s pályázathoz tartozó önrész mértéke:

•

Csapataink nevezési díja

•

Versenyengedélyek kiváltása

110.000.- Ft

•

Utazási költségtérítések díjai

90.000.- Ft

•

Utánpótlás csapatainknak szervezett tornák rendezése

40.000.- Ft

•

Működési

40.000.- Ft

260.000.- Ft
60.000.- Ft

költségeink (Telefon, internet, bank, posta, stb .. )
mindösszesen:

600.000.- Ft

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további kérdés/kérés felmerül, kérem
keressenek.

Maradok mély tisztelettel :

.G.9.. ~.1. {~ l.~ ~
Csoknyai Pál
LTE elnök
Kelt., Lovasberény, 2016. november 22.

Lovasberényi Testedzők Egyesülete
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 1.

Lovasberényi Önkormányzat, Képviselő testülete
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.

Tárgy: Kérelem a nyitott tornaterem akcióhoz

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott Csoknyai Pál a Lovasberényi Testedzők Egyesületének elnöke, azzal a kéréssel
fordulok a t isztelt Képviselőtestülethez, hogy az évek óta biztosított 11Nyitott tornaterem
akciónkat" idén is támogassák.
A kérelem pontos leírása, hogy 2016. december 27 .-től - 2016. december 30.-ig a
lovasberényi lakosok ingyen használhassák a tornatermet, lehetőséget biztosítva
testmozgásuk kielégítésére.
Támogatásukat előre is megköszönöm, továbbá maradok mély tisztelettel :

\

' °' o~~r\r

·······················!······················
Csoknyai Pál
LTE elnök
Kelt., Lovasberény, 2016. november 22.

+.
.... Napirend:
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról rendelet megalkotásához
hozzájárulás megadásáról.
Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodása
V/19. pontjában foglaltak szerint a Társulás keretében az általa fenntartott Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat - továbbiakban: Intézmény - tevékenységi körébe tartozó szociális
alapellátások intézményi térítési díjairól s azok igénybevétele szabályainak önkormányzati
rendeletben történő szabályozására s annak mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő felülvizsgálatára az Sztv. 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Társulási Tanács javaslatának figyelembe vételével Velence Város Önkormányzata
Képviselő-testülete jogosult.
A Társulási Megállapodás ezen pontja szabályozza, hogy a rendelet tervezetet tárgyaló
Képviselő-testület ülését megelőző 30 nappal korábban az érintett Önkormányzatok
Polgármesteri részére a rendelettervezetet meg kell küldeni. A tagi önkormányzatok
képviselő-testületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet
tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak. Amennyiben a tagi önkormányzatok
képviselő-testületei ezen határidőn belül a véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát
követően, annak hiányában Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete által az
Önkormányzati rendelet megalkotható.
Ha a képviselő-testület(ek) a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással
ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően Velence Város Önkormányzata
Jegyzőjének a Társulási Tanács ülésén ismertetnie kell. Amennyiben az indokolásban
foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett javaslat szerint az eljárást
ismételten le kell folytatni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §(la) bekezdését szintén alkalmazni kell a
Társulás tagi önkormányzatai közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati rendelet
alkotás tekintetében. A törvényi rendelkezés szerint a Társulási Megállapodásban kijelölt
önkormányzat általi rendelet megalkotásához a Társulásban részt vevő tagi önkormányzatok
képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.
A Társulás keretében biztosított szociális alapellátások térítési díjai s igénybevételük
tekintetében a Társulás Megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat: Velence Város
Önkormányzata Képviselő-testülete részéről még önálló rendeletalkotás nem történt, melyet
az Intézmény jogszerű működése biztosításához pótolni szükséges.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról a rendelet tervezet előkészítése megtörtént, melyet a Társulási
Tanács 2016. október 28-napján tartott ülésén megtárgyalt, a tervezetben foglaltakkal
egyetértett. A Társulási Tanács felkérte a Társulás tagi önkormányzatai Képviselő-testületeit,
hogy a rendelet tervezetben foglaltakat soron következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon
belül tárgyalják meg s a rendelet tervezetben foglalt tartalommal a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. tv. 5. § {la) bekezdése alapján hozzájárulásukat Velence Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére a rendeletalkotáshoz adják meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet
tervezetben foglalt tartalommal Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a
rendelet tervezetben foglaltak szerinti önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. tv. 5. § (1 a) bekezdése alapján a hozzájárulást megadni szíveskedjen.

Kelt.:

„„„„„„„„„,

2016. november 2.

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
hozzájárulás

. . . . . . . . . . . . . Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet tervezetben foglaltakkal a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
egyetért.
A Képviselő-testület a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (la) bekezdése
alapján Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a tervezetben foglalt
tartalommal az önkormányzati rendelet megalkotásához a hozzájárulását megadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Velence Város Önkormányzata Jegyzője
részére jelen határozat kivonatot küldje meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2016. november "

"
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határozati javaslat 1. számú melléklete

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...... ./2016. ( ...........)önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 .évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 5. §. (la) bekezdése alapján Kápolnásnyék Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Nadap Község Önkormányzata Képviselő
testületének, Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vereb Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő
testületének, Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Pákozd Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének, Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő
testületének a hozzájárulásával következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések

1.§ (1)

(2)
2. §

E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a HUMÁN Családés Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás- Velence Város Önkormányzata,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Pázmánd
Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzat, Lovasberény Község
Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség
Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat - közigazgatási területén élő,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
4. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.
E rendelet hatálya az étkeztetésre vonatkozóan kizárólag Velence Város
Önkormányzata közigazgatási területén élő személyekre terjed ki.
E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat
az Sztv. 4. § - a, valamint a Gyvt. 5. § - a szerint kell értelmezni.

2. Az ellátások formái és igénybevételének feltételei
3. § (1)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái:
a)
b)
c)
d)

(2)

étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatások formái:
a)

gyermekjóléti szolgálat
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4. § (1)

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel
koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk, vagy
jövedelmi helyzetük
miatt nem képesek azt biztosítani.

(2)

Étkeztetésben az a személy részesülhet, akinek a szociális rászorultságát a
HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) vezetője
az alábbi a) - f) pont egyike alapján megállapítja.
a)

Az (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a
személy, aki a 65 életévét betöltötte és· havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

b)

Az (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személy,
ba) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott, vagy
bb) akinek az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja az
50 %-ot, vagy a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette,
vagy
be) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az
egészségi állapota 50 %-os vagy annál kisebb mértékű, vagy
bd) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
be) aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus
betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem
képes.

e)

Az (1) bekezdés e) pontja alapján fogyatékossága miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki határozattal igazolja, hogy a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

d)

Az (1) bekezdés d) és e) pontja alapján pszichiátriai, illetve
szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban
nem részesül, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a
szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § (1) - (4)
bekezdéseiben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.
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e)

Az (1) bekezdés t) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik,
és éjszakáit életvitel szerűen Velence Város közigazgatási területének
közterületén, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

t)

Az (1) bekezdés g) pontja alapján jövedelmi helyzete miatt szociálisan
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, akinek a havi nettó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át.

(3)

Az étkeztetés házhozszállítással történik.

(4)

Az étkeztetést, házi segítségnyújtást igénylő, illetve törvényes képviselője az
írásbeli kérelmét az Intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki döntéséről írásban
értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. a szóban előterjesztett
kérelemről jegyző könyvet kell felvenni.

(5)

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve
törvényes képviselőjével az Intézmény vezetője az Sztv. 94/C. § (1) bekezdésében
megjelölt, az Sztv. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal köt megállapodást.
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért

fizetendő

díjak

5. § (1)

Az étkeztetés térítési díja házhozszállítással bruttó 748 Ft/adag/ellátási nap
ellátottanként.

(2)

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja bruttó 650,- Ft/gondozási óra
ellátottanként.

(3)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
55,- Ft/ ellátási nap ellátottanként.

intézményi

térítési

díja

bruttó

6. § (1)

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal
csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján
részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át.

(2)

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 30 %-kal
csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján
részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

(3)

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 20 %-kal
csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján
részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

(4)

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 100 %-kal
csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200% át.
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(5)

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője
kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal
csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.
4. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2017. december 15.-napján lép hatályba.

8. §

Hatályát veszti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
étkeztetés térítési díjáról szóló 15/2014. (VIl.21.) önkormányzati rendelete, a helyi
szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (11.27.) önkormányzati
rendeletének a 20. - 29 §-ai, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és
azok igénybevételéről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete.

Koszti András Zoltán
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2016 ...................... .. napján kihirdettem.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző
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Védőnői

Szolgálat
8093 Lovasberény, Hunyadi
Telefon: 20/468-3278
lberenyvedono@gmail.com

u:3.

2016. NOVEMBER 21.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
117/2016. (X.27.) Határozat

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Örömmel vettem tudomásul, hogy az Önkormányzat finanszírozza a szűrő audiométer megvásárlását. Az SA-7
készüléket azért választottam, mivel ez az egyedüli olyan eszköz, amely dallamtesztet is tud végezni, ami a
kisgyermekek szűrését nagyban megkönnyfti. Az ő figyelmük még könnyen terelhető, egy d~llamra jobban tudnak
figyelni, mint egyszerű sípoló hangokra, ami fgy megkönnyíti a szűrést.
Ezért kérem, ennek az eszköznek a finanszírozását!

Üdvözlettel:

•• 1

tl_'.t~I.liA

1509001
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Árajánlat

Sorszám:
Partner. Lovasberény Község Őnkonnányzata
8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62.
Vevőkód: 9645
Adószám: 15727426-2-07
Bankszámlaszám: 1173600615362924

Szál/ltó: REXTRA Kereskedelmi Kft.
Te/: 06 (1) 242-2924, Fax: 06 (1) 242-1567
1031 Budapest, Emőd u. 38.
Bankszámla: 120010080145473800100001

Dátum: 2016.11 .15

Vállalat: REX

AJN-17462

Referencia:

Cikkszám
KUlsó kód

Megnevezés
Rendelés megjegyzés

VTSZ

02.1.5395.00

SzOröaudiométer SA-7

90189085

Dokumentum: AJANL, Ajánlat
Pénznem: HUF
Menny.
M.e.

1
db

Egységár Nettó érték
Enged. % Enged.érték

275 590,55
0%
trték ÁFA nélkül
ÁFA érték
Összes érték

275,591
0

ÁFA érték
ÁFA%

Bruttó érték

74,409
27 %

350,000

275,591
74,409
350,000 HUF

Ajánlat érvényessége:2016.12.31

Tisztelettel

REXTRA Kereskedelmi Kft.

Nyomtatva: 2016.1 1.15. 10 :07 Rögzitette: Dávid Mónika

Oldal: 1/1
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BABOSI

Babosl Mérnökiroda Kft.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20.

Címzett:
Intézmény:

Tel.:42/400-659, fax: 42/504-296
Adószám: 12929722-2-15
babosi.hu , info@babosi.hu

T'rgy:
D'tum:
lktat6sz,m:

Maszárlkné Albrecht Tímea
'raJ'nlat
2016. november15.
462

755

2016

Tisztelt Maszárikné Albrecht Tímea!
Köszönöm ajánlatkérését. A kért termékekre az alábbi árajánlatot adom:
Megnevezés
SA-7 szűrőaudiométer
Páciensjelző

Nettó egység'r

Áfa

Bruttó egység6r

270000 Ft
5 900 Ft

72 900 Ft
1 593 Ft

342900 Ft
7 493 Ft

,

,

" elő1rásamak megfelelnek, CE jelzettel rendelkeznek. Az árajánlat
A készülékek új gyártásúak, az Europai Unio
érvényes 90 napig. Maximum 315Ft/ EUR, 270 R/USD árfolyamig. Ennél magasabb árfolyam esetén az
ajánlati ár módosul
SzálUtásl feltétel: Megrendeléstől számított 4 hét.
nettó:
Sz6lUtás futárral, kivétel bútorok:
2000 Ft
nettó:
ZOOOOFt
Súllftásl és telepftésl költség:

A fenti árajánlat tartalmazza a helyszíni telepítés és betanítás diját is. A garanciális idő alatt telefonos
egyeztetést követően 48 órán belül szervizcsapatunk a helyszínen a hibaelhárítást megkezdi
Fizetési feltétel: Költségvetési intézmények esetén fizetési határidő 30 nap. Magáncégek, magánszemélyek
esetén nettó 200 000.- Ft megrendelés esetén a rendelés végösszegének 80%-áról előlegszámlát állítunk ki.
A végszámla fizetése a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül. A számla a termékekkel érkezik.
Késedelmi kamat mértéke: a jegybanki alapkamat kétszerese
Garancia ldlS: 12 hónap, ultrahangokra 18 hónap, kolposzkópokra 36 hónap
A sikeres együttműködés reményében, tisztelettel:

-a~.:~

Nyíregyháza2016. november 15.

Babosi Ciyorgy
ügyvezető

babosi. hu

Oldal 1

orvosplaza.hu

2016. évi Ill. módosítás
Polgármesteri Hivatal

bevétel
népszavazás
finanszírozás
Összesen
kiadás
kompenzáció
járulék
népszavazás bér
járulék
rendezési terv

Összesen

4240
-912116
-907876

69200
18684
3339
901
-1000000
-907876

Óvoda

bevétel
finanszírozás

Összesen
kiadás
kompenzáció
járulék

Összesen

74422
74422

58600
15822
74422

Önkormányzat

bevétel
kompenzációra átvett állami pénzeszköz
köznevelési normatíva
gyermek étkeztetés
gyev erzsébetutalvány
szociális tűzifa

Összesen
kiadás
kompenzáció
járulék
gyev erzsébetutalvány (segély)
faluház tető karbantartás
szociális tűzifa
rendezési terv
intézmény finanszírozás
tartalék
út felújítás
Karbantartás
Összesen

231902
-1049599
-130560
116000
800100
-32157

54800
14796
116000
156210
800100
1000000
-837694
-1336369
1710939
-1710939
-32157

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.„.„./2016.( .... „„) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016.(IX.20.) és a 7/2016.(V.06.)
számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2016. (111.01.) számú önkormányzat
rendeletének módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:

1.§
1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a

következő

rendelkezés lép:

A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését
383.859 e Ft bevétellel
383.859 e Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 262.092 e Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás

119.632 e Ft
31.911 e Ft
98.782 e Ft
11.767 e Ft

b.) Támogatások

18.663 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 55.643 e Ft
- Felújítási kiadások
- Beruházási kiadások
- Egyéb beruházás

12.385 e Ft
36.727 e Ft
6.531 e Ft

d.) A

képviselő-testület

a tartalékot 2.573 e Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg.
f.) A finanszírozási kiadásokat a

képviselő-testület

43.866 e Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.§
1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú
melléklet tartalmazza.
3.§
1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a
A

következő

rendelkezés lép

Képviselő-testület

a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt
előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
4.§

. 1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.573 e Ft-ban, állapítja meg a 5.
számú melléklet alapján.

Záró rendelkezések
5.§
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2016. november 16.

polgármester

····························· ······················
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2016. ....... .... .. .. ... .
jegyző

1. számú melléklet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Alcím száma és neve
1.) Lovasberényi Polqármesteri Hivatal
2.) Lovasberényi Napköziotthonos Ovoda és Konyha
3.) Lovasberény Közséq Önkormánvzata

2.számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

1
2
3
4
5
6
7
8

Eredeti e.i. Mód. e.i.
Bevételek
Működési célú támoqatások ÁH-n belül
154180
157860
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül
10000
17822
Közhatalmi bevételek
56700
56700
47548
47813
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
150
150
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7822
4178
Finanszírozási bevételek
44750
99336
321150
383859
Bevételek
Finanszírozás működésre
119359
119909
1750
Finanszírozás felhalmozási célra
1050
Főösszesen
442259
504818

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kiadások
Személyi juttatássok
Munkaadókat terhelő járulékok
Doloqi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eqyéb működési kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozás
Finanszírozás
Kiadások
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

(ezer Ft-ban)

Eredeti e.i. Mód. e.i.

117481
31299
92764
10683
18946
36427
10200
3350

119632
31911
98782
11767
22258
36727
12385
6531
43866

321150

383859

119359
1750

119909
1050

442259

504818

3a. számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

óvoda
Megnevezés

Eredeti e.i.
Nem kötelező

Kötelező

1
2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása
Tel.önkorm . egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm . kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előiránvzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
Működési célú támogatások AH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támoQatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Hivatal
Módosított e.i.
Nem kötelező

Kötelező

Eredeti e.i.
Nem kötelező

Kötelező

Módosított e. i.
Nem kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0

0

598
598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0
27020

2500
29520
78343
550
108413

0

0
0

0
27041

3972
31013
78396
850
110259

0

0
0

300

1150
1450
41016
1200
43666

300
0

0
0

300
1

2466
3365
41513
200
45078

0

0
0

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

1
2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm . működésének általános támogatása
Tel.önkorm . egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és qyermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm . kulturális feladatainak támoqatása
Működési célú központosltott előirányzatok
Helyi önkormányzatok kieqészítő támoqatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
Működési célú támogatások AH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszlrozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Onkormányzat
Eredeti e.i.
Módosított e.i
Kötelező
Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

60895
49842
25508
3059
14876
154180
10000
10000
6500
49900
56400
19728
150
7822
41100
289380
289380

60895
48791
25378
3059
1912
0
0

0
800

17227
157262
17822
17822
6500
49900
56400
19971
150

0
0

0
800

800

4178
92898
348681

800

800

348681

800

Osszesen
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Kötelező
Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

60895
49842
25508
3059
0
0
14876
154180
10000
10000
6500
300
49900
56700
46748
150
0
7822
44750
320350
119359
1750
441459

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
800
800

60895
48791
25378
3059
1912
0
17825
157860
17822
17822
6500
300
49900
56700
47013
150
0
4178
99336
383059
119909
1050
504018

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
800
0
0
800

3b.számú melléklet
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai
ezer Ft-ban
Sor
szám

Megnevezés
Kötelező

feladat

1
2
3
4

5

Személyi juttatások
Munkaadói
járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb müködési
kiadások

óvoda

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

117481

0

119632

31299
91752

0
1012

97770

1012

7153

3530

8237

3530

18946
36427
10200
3350
0

0
0
0
0
0

43866

31911

Kötelező

feladat

Hivatal
Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Önkormányzat
Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

23108

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

23947

Kötelező

feladat

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

38472

Kötelező

feladat

55901

56195

39490

15299

15379

6728

6985

9272

36663

37835

12330

13432

42759

1012

46503

1012

7153

3530

8237

3530

9547

22258

300

300

18646

21958

36727

1000

0

35427

36727

10200

12385

6
7

Beru házások

8

Egyéb felhalm .

9

Finanszírozás
KIADASOK
ÖSSZESEN

316608

4542

379317

4542

Finanszírozás
müködésre

119359

0

119909

0

119359

119909

1750

0

1050

0

1750

1050

437717

4542

500276

4542

Felúj ítások

Finanszírozás
felhalmozási célra
FŐÖSSZESEN

12385
550

6531

Önként
vállalt
feladat

200

850

414

2600

5267
43866

108413

108413

0

0

110259

110259

0

0

43666

43666

0

0

45078

45078

0

0

164529

285638

4542

4542

223980

344939

4542

4542

4.számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

/ezer Ft-ban/
Eredeti e.i. Mód. e.i.

Felújítás

Önkormányzat

1

óvoda hátsó ajtó csere
Lenke galéria
Szolgálati lakások felújítás
Ut felújítás
Osszesen

Felújítás összesen

200
10000
0
0
10200
10200

200
10000
474
1711
12385
12385

1000
1000
22134
0
11448
1845
35427
36427

0
0
22434
1000
11448
1845
36727
36727

100
150
300
550
200
0
200
2000
200
0
100
150
150
2600
3350

100
450
300
850
200
214
414
2000
200
2667
100
150
150
5267
6531

49977

55643

Beruházás

Hivatal

Rendezési terv
Osszesen

Önkormányzat

Funkció kiváltás
Rendezési terv
Ivóvíz saját forrás
Jótállási biztosíték
Osszesen

Beruházás összesen

E gye' b f e lh a 1mozas

óvoda

óvoda kisértékü eszköz
óvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló
Konyha kisértékü eszköz
Osszesen

Hivatal

Hivatal kisértékü eszköz
Hálózati adattároló

Önkormányzat

Gépészeti berendezés (kazánok)
Város és község gazd. kisértékü eszköz
Ford Transit vásárlás
Védőnő Babydop
Könyvtár kisértékü eszköz
Müv.ház kisértékű eszköz

Osszesen

Osszesen
Egyéb felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

5.számú melléklet

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1
2

általános tartalék
céltartalék
államháztartási
tartalék

3

Eredeti e.i.

Módosított e.i,.

800

2 573

AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ
Képviselő

testület

ELŐTERJESZTÉS

Lovasberény Község Önkormányzat képviselő-testületének
2016. november 24-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy:

Előterj esztés

Előterjesztő:
Előkészítő:

a szociális célú

tűzifa

támogatás helyi szabályairól (rendelet tervezet)

Szili Miklós polgármester

Dr. Koncz László

jegyző

Előzetes

hatásvizsgálat

a jogalk.o tásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17 .§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő - testületének „. / 2016. (.. „ „) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről.
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.

jelentős,

akár

Költségvetési hatása:
A képviselő - testület a 102/2016.(IX.15.) önkormányzati határozatával a 2016. évi költségvetési
rendeletében az önrészt a szociális juttatások előirányzatának terhére biztosította.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet végrehajtása egyszeri adminisztrációs terhet jelent a hivatal munkatársainak, kérelmek
előkészítése, elbírálása, az ezekkel és az elszámolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése
valamint a szállítás megoldása.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
1

A 2016. augusztus hónap vegen - a Belügyminiszter által - kiirt pályázat alapján a szociális
rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén pályázati támogatásban nem részesülhet az
önkormányzat.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi:
- szervezeti:
- tárgyi:
- pénzügyi:

rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll
rendelkezésre áll

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló pályázati kiírás tartalmazza a támogatás és az önerő összegét. A támogatás mértéke 14 OOO
Ft/ erdei m3 + AFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt 1 OOO Ft/ erdei m3 + AFA
összegben kell vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való
eljuttatás költségeit is. Lovasberény település vonatkozásában ez 45 m3 mennyiséget jelent, a
támogatás összege 800.100.- Ft, mely 45.000,- forint, plusz szállítási költség önerőt igényel.
Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés
részletes feltételeit. Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón nincs
információnk arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert
külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül
helyezni. A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége
indokolja.
Az önkormányzat a támogatást 2017. március 31-ig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról
2017. április 15-ig a kincstár felé elszámol, melyet a települési önkormányzat költségvetési
beszámolójának benyújtásával egyidejűleg is megküld a kincstárnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az

előterjesztést

megvitatni szíveskedjen

Lovasberény, 2016. november 18.
Szili Miklós
polgármester
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.. ./2016 (XI. .....) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1.§

(1) E rendelet célja, hogy Lovasberény településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és
az igénylés, odaítélés menetét.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény Község közigazgatási területén
lakó és lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

életvitelszerűen

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára, valamint a
jövedelem számítás módjára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben meghatározottakat kell érteni.
II. A támogatás feltételei
2. §
(l)Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig, vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként szociális tűzifát biztosíthat annak a Lovasberény község közigazgatási
területén életvitel szerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező - aki fa- vagy vegyes tüzelésű
fűtési rendszert használ, - szociálisan rászoruló személynek,
a.) jövedelemre tekintet nélkül
aa.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény
(továbbiakban Szt.) szerint aktívkorúak ellátásában részesül, vagy
ab) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
ac.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. ev1 XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
b.) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (28500x200%=57.000.-Ft), egyedül álló
esetén az öregségi nyugdíjminimum 263 %-át (28500x263 %= 74.955. -Ft) nem
haladja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa
támogatásban részesíthető méltányosságból az is, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és
segítség nélkül téli tüzelését más módon nem tudja megoldani.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát
nem biztosít.

3.§
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát
szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifában részesülő személy a
saját használatra használhatja fel.

tűzifát

nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak

III. Hatásköri, eljárási rendelkezések

4.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
A kérelmeket 2017. január 15. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál
benyújtani, amelyhez a kérelmező családjában élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat.
(2) A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és
a támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 2017.január 25.-ig
(3) Egy személynek, vagy a családnak adható szociális tűzifa mennyisége legalább 1 m3,
legfeljebb 3 m3 lehet, a beérkezett kérelmek számától függően.
(4) A döntést
kiszállításáról.

követő

15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét
aláírásával igazolja.

képező

tűzifa

átvételi elismervény

(6) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
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5.§

(l)A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú

tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerint az Önkormányzat
számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított

önrész és szállítási költség.
(2) A forrás felhasználását

követően

benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok

a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban
meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.

IV. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2016. december 05. napján lép hatályba
(2) Ez a rendelet 2017. április 30. napján hatályát veszti.

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

A rendeletet 2016 ... .. ..... ........ napján kihirdettem:

Dr. Koncz László
jegyző
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SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
ELNÖKE
8000 Székesfehérvár. Városház tér 1 .
Telefon: (22) 537-100. fax: (22) 316-569. e-mail: kisterseg@pmhiv.szekesfehervar.hu
Szám:
Ügyintéző:
Tel:
Tárgy:
Mell.:

100037-24/2016.
Tóthné Szabó Krisztina
22/537-119
Tájékoztatás
1 db rendelet-tervezet

Lovasberény Község Önkormányzata
Szili Miklós polgármester
Lovasberény
Kossuth u. 62.
8093
Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyíilése az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § ( 1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az egészségügyi alapellátásokhoz
tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról, mely ta1talmazza a városkörnyéki ügyeletben részt vevő
települések közigazgatási területére vonatkozóan a 14. életévüket betöltött tennészetes személyek
háziorvosi ügyeleti alapellátásának, valamint a 14. életévüket be nem töltött természetes személyek
házi gyermekorvosi ügyeleti alapellátásának körzeteit.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § ( 1a) bekezdése alapján kérem, hogy az
egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról szóló rendelet
tervezethez való képviselő-testületi hozzájárulást rögzítő határozatot szíveskedjenek megküldeni
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Oktatási és Szociális
Intézményi Irodájára (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) legkésőbb 2016. december 2. napjáig.
Tájékoztatom továbbá, hogy az Alba Családorvosi Egyesület Elnöke, dr. Wilhelm Róbe1t elnök úr
azzal a kéréssel fordult a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás elnökéhez. hogy a biztonságos
feladatellátás érdekében szükségessé válik az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok óradíjának
emelése.
A központi orvosi ügyeletben a három egészségügyi szolgálatban az orvosok összesen
22.913 órát teljesítettek 2015. évben. A háziorvosok bruttó óradíja 2013. óta az ellátott ügyeleti órák

után :2.500,- Ft, melyet 1.000,- Ft/óra összeggel szeretnének felemelni.
Tisztelt Polgármester Úr!
Az Alba Családorvosi Egyesület elnökének javaslatát áttekintve 2017. január\. napjától az ügyeleti
háziorvosi óradíj 500.- Ft/óra összeggel való emelése méltányolható lenne azzal, hogy az asszisztensek
óradíja 250,- Ft-tal, a gépkocsivezetők óradíja 100,- Ft-tal emelkedhetne. Mindez összesen közel
22 millió Ft többletkiadást jelentene éves szinten. melyet a Társulási döntést követően a 2017. évi
költségvetésbe szükséges beépíteni.
Tekintettel az önkormányzatok 2017. évi költségvetés-tervezési időszakára, az önkormányzatra jutó
hányad összegének beépítése érdekében a szerződés módosításáról a soron következö Társu lási ülésen
hoz döntést a Társulási Tanács.
Székesfehérvár. 2016. november 21.
Tisztelettel:
clr. Cser-Palkovics András
elnök

jA_

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
/2016. (
) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. § (3) bekezdése tekintetében Bakonykúti Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lovasberény
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Moha Község Önkormányzata Képviselő
testületének, Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének , Pátka Község
önkormányzata Képviselő-testületének, Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő
testületének, Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Sárszentmihály Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képvise lő
testületének, Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Zámoly Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával, az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. §

(1)

A 14. életévüket betöltött természetes személyek háziorvosi ügyeleti alapellátására
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat a teljes közigazgatási területére
kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel 1 háziorvosi ügyeleti körzet működik.

(2)

A 14. életévüket be nem töltött természetes személyek házi gyermekorvosi ügyeleti
alapellátására Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljes közigazgatási
területére kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel 1 házi gyermekorvosi ügyeleti körzet
működik.

(3)

A 14. életévüket betöltött természetes személyek háziorvosi ügyeleti alapellátására,
valamint a 14. életévüket be nem töltött természetes személyek házi gyermekorvosi
ügyeleti alapellátására Bakonykúti Község Önkormányzata, Csór Község Önkormányzata,
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, Jenő Község Önkormányzata, Kőszárhegy
Község Önkormányzata, Lovasberény Község Önkormányzata, Moha Község
Önkormányzata, Nádasdladány Község Önkormányzata, Pátka Község Önkormányzata,
Sárkeresztes Község Önkormányzata, Sárkeszi Község Önkormányzata, Sárszentmihály
Községi Önkormányzat, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, Úrhida Község
Önkormányzata és Zámoly Község Önkormányzata teljes közigazgatás i területére
kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel 1 háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti
vegyes körzet működik.

(4)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat a teljes közigazgatási területére
kiterjedően a közigazgatási területen élő természetes személyek fogorvosi ügyeleti
alapellátására területi ellátási kötelezettséggel 1 fogorvosi ügyeleti körzet működik

2. §
E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és 2017. január 2-án hatályát veszti.

dr. Cser-Palkovics András
polgármester

dr. Bóka Viktor
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2016.................. . napján kihirdettem.

dr. Bóka Viktor
jegyző

{2,
Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
Lovasberény
Vörösmarty utca 2.
OM azonosító: 030015
Tel./fax: 22 / 456 - 017

Szili Miklós
Polgármester
Lovasberény Község
Képviselőtestülete

Lovasberény
Kossuth utca 62.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott dr. Szendrei Attiláné, a Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha vezetője
kérem, hogy az iskolai téli szünet idejére az óvoda zárva tartás.~t engedélyezni
szíveskedjenek. A szülők által aláírt kérdőíveket mellékelten csatolom. A dolgozók
szabadsága ez időszakra rendelkezésre áll.
Kérem beadványom mielőbbi elbírálását!

Tisztelettel:

........ ~„„-.......":'", ;- .....

Lovasberény, 20016. november 24.
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Napocska csoport 2016-2017
Az élelmiszer rendelés miatt, kérjük jelezze, hogy az iskolai téli szünet idejére
(2016. december 22-2017. január 2-ig) gyermeke óvodai ellátását.. .
nem igényli

igényli

l.

AlM;~

'Jt. Ml 11"1

Cseh Dominik

I

2.

Csidei Zalán János

3.

Csizmadia András Imre

~. ·:.. „.7.rl,_ \é..: L'";> L

4.

Dajka Áron

l' ~ 11.c

5.

Elekes Fanni Andrea

6.

Flajsz Alekszandra Erika

7.

Földesi Gábor Áron

8.

Horváth Olivér

9.

Kónya Lili Mira
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10. Kozma Dávid Lajos
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11. Ortó Gábor Zoltán
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12. Örszigety Dorottya
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13. Pocsai Nimród
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14. Rejha Tamás
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15. Róth Alexandra

-, • .d

16. Ruff Martin Péter
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18. Schiller Anna Sára
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17. Salamon Levente
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19. Südi Ádám Mihály
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20. Szabácsik Anna
21. Szalai Hajnalka
22. Treuer Bence Attila
23. Varga Soma Gergő
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Tulipán csoport 2016-2017
Az élelmiszer rendelés miatt, kérjük jelezze, hogy az iskolai téli szünet idejére
(2016. december 22-2017. január 2-ig) gyermeke óvodai ellátását ...
igényli
1.

Ács Etele Zsolt

2.

Bágyi Anna

nem igényli
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3.

Bercsényi Eszter Sára

4.

Beregszászi Karolina Szeréna

5.

Buczkó Márton

6.

Csima Balázs

7.

Misi Barnabás

8.

Misi Bíborka

9.

N ovek Levente
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10. Papp Veronika

D)j,

11. Polyák Zsombor
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12. Schieder Dalma
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Az értékelés törvényi háttere:
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon

•

Önértékelési kézikönyv óvodák számára

1

,

· 1.Pedagógiai folyamatok
A 2015/2016-ös nevelési évben az óvoda dolgozói szakmai munkájukat a helyi nevelési
program, a munkaterv, valamint a fenntartó utasításainak figyelembe vételével végezték. A
körülményekhez, adottságokhoz mérten igyekeztek mindent megtenni a gyermekek, valamint
az intézmény zavartalan működése érdekében. Ezeknek a feladatoknak a hatékony
végrehajtása minden dolgozótól aktív, odaadó munkát igényelt.
Nevelőmunkánk alapja helyi pedagógiai programunk, melyben részletesen megfogalmaztuk
feladatainkat, céljainkat, hitvallásunkat. Napi tevékenységeinkben továbbra is kiemelt helyet
foglalt el a játék, mely az óvodás gyermekek legfőbb tevékenysége. Feladatunk és
kötelességünk az egyéni érési folyamatokhoz igazított harmonikus, komplex fejlesztés.
játékos formában kötött és kötetlen keretek között történő megvalósítása. Nevelési
Programunk továbbra is igazodik mind a szülők, mind a fenntartó, mind pedig az
óvodapedagógusok elvárásaihoz is. Az Országos Alapprogramra épül, mely segítségével
óvodapedagógusaink teljes szakmai önállósággal végezték és végzik nevelőmunkájukat.
Maximálisan kihasználtuk a környezet adta lehetőségeket, valamint a néphagyományok
elemeit beépítettük napi tevékenységeink közé.
Az intézmény dokumentumai a nevelőtestület és a munkatársi közösség bevonásával
készültek. Az elmúlt nevelési években a gyakori törvénymódosítások miatt folyamatosan
követni kellett az alap dokumentumok változásait. A hatósági ellenőrzés alkalmával feltárt
hiányosságok / létszámadatok, férőhely és ebből eredően alapító okirat módosítása/
megszüntetése megtörtént, a 2015. szeptember elsejei állapot már ennek megfelelően került
módosításra. Az éves munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtása a nevelési év
során folyamatosan valósult meg, mely tevékenységben aktívan részt vett az óvoda minden
dolgozója. A dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok a csoportok, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek adottságainak figyelembe vételével az óvodapedagógusok éves
ütemterveiben, nevelési terveiben, fejlesztési terveiben fogalmazódtak meg. Mindezek
megjelenítése a csoportnaplókban, a gyermekek fejlődési naplójában jelennek meg, melyekbe
évente két alkalommal betekintettek a szülők és véleményezték az addig elért eredményeket.
A gyermekek értékelése egyénre szabottan történt, mely eredményéről fogadó óra keretében
tájékoztattuk a szülőket. Óvodánkban a Kulcsár Mihályné féle mozgásterápiás fejlesztés
felmérő rendszerét alkalmaztuk és alkalmazzuk már tíz éve, mely szerint napi
rendszerességgel terápiás testnevelést tartunk minden korosztálynak. Nagy-középső csoport
elején részletes felmérés készült minden kisgyermekről fejlettségi szintjének megállapítása
érdekében. Eredménytől függően egyéni fejlesztési tervek készültek a felzárkóztatáshoz,
illetve ha szükséges, szakértői vizsgálatot kértünk munkánk segítése érdekében. Évente .
önértékelés keretében elemzik az óvodapedagógusok éves elvégzett munkájukat, a
megvalósított feladatokat, szükség esetén a következő nevelési évre vonatkozós korrekciós
lehetőségeket.

2015 szeptemberében az intézmény dolgozói státuszainak száma: 20 fő volt, valamint
novembertől még egy fő megbízási szerződéssel négy órában alkalmazott udvarossal bővült.

Ezek:

1 fő intézményvezető
1 fő intézményvezető-helyettes
7 fő óvodapedagógus
4 fő szakképzett dajka
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő pszichológus / 4 órában /
2

Óvodánk rendelkezik saját fejlesztőpedagógussal, aki folyamatosan egyeztetett a
gyógypedagógussal és az óvónőkkel a fejlesztési teendőket megbeszélve. A beilleszkedési,
tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek egyéni felzárkóztatása, valamint csoporton
belüli fejlesztése az ő irányításával történt. Tapasztalatait részletesen megosztotta a csoportok
óvónőivel, illetve segítséget nyújtott a további felzárkóztatáshoz.

2.Személyiség és közösségfejlesztés
Az intézményi nevelés első lépcsőfoka az óvoda. Ma már az édesanyák többsége nem tölti
otthon a gyermekkel az első 3 évet, munkába kell állniuk. Ezért egyre több kisgyermek kezdi
meg az óvodát már két és féléves korban, vagy még korábban már bölcsődébe is járnak. Az
óvodának folyamatosan változnia kell, alkalmazkodnia kell a világ, a szülők megváltozott új
elvárásaihoz. Egyre nagyobb az igény a szülők körében a gyermekek bölcsődei elhelyezésére.
A nevelési, tanulási folyamatok során személyiségformáló, közösségfejlesztő
tevékenységekkel készültünk, amelyek az intézmény hagyományaival, a gyermekek
személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban vannak. Így kiemelt figyelmet
fordítottunk az egyes gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztésére - egyéni készségek,
képességek fejlesztése mikrocsoportosan, egyénileg, külön programokkal, szociális készségek
fejlesztése (tehetséggondozás, felzárkóztatás).
A rugalmasság, a változtatni tudás, a kreativitás, a tolerancia kell, hogy tevékenységeinket
áthassa mind a gyermekek felé, mind pedig a felnőttek felé. Kiemelt fontosságú volt
számunkra a másság elfogadása, elfogadtatása, valamint az egyéni szükségletek kielégítése,
fejlesztési lehetőségek felkutatása, gyakorlatba történő beépítése.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat
szakembere is segítségünkre volt.
Az intézménybe járó gyermekek többsége átlagos, rendezett családokból érkezett. A családok
saját családi házban, vagy a nagyszülőkkel élnek. A szülőkre jellemző általában a
segítőkészség, szívesen támogatják az intézményt kisebb-nagyobb felajánlásokkal.
Intézményünkben a 2015/2016 nevelési évben a kiemelt figyelmet
száma:

igénylő

gyermekek

SNI / Sajátos Nevelési Igényű gyermek/ : 2 fő
BTM / Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási problémával küzdő gyermek/ : 6 fő
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel gyógypedagógus foglalkozott a szakvéleményben
előírt módon és meghatározott időben. A BTM-s gyermekekkel logopédusunk és fejlesztő
pedagógusunk egyéni fejlesztést végzett, illetve csoportban a szakvéleménynek megfelelő
részképességek fejlesztése történt. A fejlesztésre szoruló gyermekek száma sajnos a
következő évben sem csökken.
Minden gyermekről fejlődési naplót vezettek a pedagógusok. Évente két alkalommal
fogadóóra keretében volt lehetősége a szülőknek betekintést nyerni a naplóba és véleményt
kémi a gyermekükkel kapcsolatban. Örültünk, hogy sok szülő vette igénybe a fogadóórákat.
Természetesen napi rendszerességgel jeleztük a problémákat a szülőknek, soron kívül
egyeztetve, bármikor kérhettek külön fogadóórát óvodapedagógusainktól.
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· Óvodai nevelésen kívüli programjaink az elmúlt nevelési évben a szülői
igényeket figyelembe véve:
•
•
•
•
•
•

logopédia (heti 2 alkalommal) térítésmentesen,
Bozsik Program keretében foci edzéseken, meccseken részvétel
szenzomotoros mozgásfejlesztő torna önkormányzati támogatással
játékos angol
úszásoktatás Székesfehérváron térítésmentesen az önkormányzat támogatásával
katolikus és református hittanoktatás fakultatív keretek között délután

Azt tapasztaltuk, hogy szívesen jöttek a szülők a rendezvényeinkre, de főként a délutáni
elfoglaltságokat preferálták pl. kézműves délutánok. Ezért a következő évben még több közös
munkadélutánt, kirándulást szervezünk számukra és gyermekeik számára.
Egész évben papírt és pet palackot gyűjtöttünk a DEPÓNIA szolgáltató szervezésében,
amelyből befolyt összeget a gyermekek javára fordítottunk. A következő évben szeretnénk
megvalósítani intézményen belül is a szelektív hulladékgyűjtést felhívva ezzel is a gyermekek
figyelmét környezetünk védelmére.

3.Eredmények:
Intézményünkben a fejlődési naplón kívül a programunkba beépített és napi rendszerességgel
gyakorolt Kulcsár Mihályné mozgásterápiás fejlesztésének felmérő rendszerével minden
évben a nagy-középső csoport fejlettségi szintjét mérjük fel. Ez az eredmény már támpontot
ad ahhoz, hogy hol tartanak gyermekeink fejlődésüket tekintve, ki az, aki egyéni fejlesztést
igényel, illetve kihez kell a nevelési tanácsadó segítségét kérnünk. Kollégáink
továbbképzésen sajátították el ezt a felmérési technikát. A napi mozgásterápiás fejlesztés
eredményéről pedig folyamatosan megbizonyosodhattunk.
A pedagógiai nevelőmunka eredményeit, a terveket, azok megvalósulását, reflexiókat a
csoportnaplóban folyamatosan rögzítették a pedagógusok. Szükség esetén fej lesztési terveket
készítettek, melyeket fogadó óra keretei között ismertettek meg a szülőkkel és adtak játékos
gyakorlási lehetőségeket otthonra is, hogy a közös munka nagycsoportos kor végére
meghozza eredményét.

Óvodai adatok:
A nevelési év végére elért létszámunk :
Iskolai életét megkezdte szeptembertől:
Vidéken kezdte ebből az első osztályt:
Óvodában maradt gyermekek száma:

90 fő
22 fő
2 fő
68 fő

óvodai beiratkozáson 2016. májusában az előző éveknél kevesebb gyermek
jelentkezett,valamint a református új óvoda megnyitásával 3 régi és két új óvodásunk kezdett
másik intézményben szeptembertől.
Az

Beírt gyermekek száma:
20 fő
Évközben még várható gyermekek száma. 5 fő
A 2016/20 17-es nevelési évben az év végi létszám 80 - 85
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fő

között várható.

~·

Egyéb programokon való részvételek száma:
Madárbarát óvodai program (madáretetők kihelyezése): mind a négy csoport
Vízhez szoktatásban (úszás): 23 fő
Játékos angol foglalkozáson: 11 fő
Mozgásfejlesztő tornán: 33 fő
Fociedzéseken: 11 -15 fő

4.

Belső kapcsolatok, együttműködés,

kommunikáció:

Nevelő-oktató

munkánk egyik feltétele, hogy nevelőtestületünk tervszerűen, rugalmasan
szakmailag is innovatív közösség legyen. Folyamatos szakmai képzéseken
vegyenek részt, amely lehet önképzés, továbbképzés, szakmai napon való részvétel. A belső
információáramlás
hatékonyan segíti
a
szakmai
munkánkat.
Konferenciákon,
továbbképzéseken, értekezleteken vettünk részt az elmúlt nevelési évben is.
Pedagógiai munkánkat az éves munkaterv mellett a pedagógiai program, az ahhoz kapcsolódó
éves tervek/ütemtervek határozták meg. Az intézményi célok figyelembevételével alakította
ki minden pedagógus a saját csoportjára vonatkozó terveket.
információáramlás biztosítására havi rendszerességgel tartottunk
A megfelelő
pedagógusokkal, munkatársakkal megbeszéléseket, értekezleteket, esetmegbeszéléseket.
Gyakornok kolléganőnk 2016 májusában sikeres minősítő vizsgát tett, így Pedagógus I.
fokozatba került.
Az óvodába érkező gyermekek szociális háttere évről évre változik. Így egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a programunkban is megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása,
ütemezése a nevelési év folyamán:
együttműködjön,

Biztosítottuk minden jelentkezett kisgyermek felvételét az óvodába, vannak, akik két
és fél évesen kerültek be a szülők munkavállalása miatt, illetve a törvény adta
lehetőségek okán. A hátrányos helyzetű családok szívesen fogadták a minél korábbi
óvodai elhelyezést, elismerték a segítő szándékot, szívesen vették az útmutatást,
segítségadást. Nem vették tolakodásnak, őszintébbek lettek a családjukat érintő
problémák feltárásában.
• Életkori sajátosságaiknak megfelelő fejlesztésben vettek részt a gyermekek.
• A gyermekbalesetek megelőzése érdekében folyamatosan felülvizsgáltuk az óvodai
játékokat, eszközöket. Napi rendszerességgel tudatosítottuk a gyermekekben a
·biztonságos, balesetmentes játék feltételeit. Ehhez hozzátartozik a testi higiénia
szabályok betartása, környezetük esztétikája, megfelelő tevékenységi formák
alkalmazása.
• Kiemelt hangsúlyt kaptak az egyéni képességek fejlesztése, problémákkal küszködők
felzárkóztatása egyénre szabott fejlesztési tervek alapján, valamint a kiemelt
képességű gyermekek differenciált feladatokkal történő tovább fejlesztése.
• Szülők rendszeres tájékoztatása gyermekeik fejlődéséről, fejlettségi szintjéről fogadó
órák keretei között, valamint családlátogatások alkalmával, illetve rendkívüli
megbeszéléseken. Gyermekeik nevelésében segítséget nyújtunk, gyakorlási
lehetőségeket biztosítunk.
• Rendszeres kapcsolatot tartunk a Családsegítő Szolgálat munkatársával, valamint az
egészségügyi szervekkel. Sajnos egyre több olyan probléma adódik, mely
hatáskörünkön túl nő és külső segítséget kell kémünk.

•
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3.Pedagógiai szakszolgálat
A szakszolgálat munkatársaival is jó kapcsolatot ápoltunk. Ebben a nevelési évben is
elvégezték az iskolaérettségi vizsgálatokat, segítséget nyújtottak a problémás esetekben.
Vezetői értekezlet keretében a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, dr. Lackó Ildikó
Szabadbattyánban rendezett szakmai előadásán tájékoztatást adott a törvényi, szakszolgálati
változásokról.

4. Gyermekorvos, védőnő
és gyermekorvossal az idei évben is együttműködő kapcsolatot tartottunk. A
védőnő havi rendszerességgel tisztasági vizsgálatot tartott az óvodában, elkészítette a
gyerekek státuszlapjait.
Fogorvosi vizsgálatra a három nagyobb csoportban került sor. Rendszerességre törekszünk,
ezért ősszel és tavasszal a fogorvosi látogatásokat beiktatjuk terveink közé.

A

védőnővel

5. Gyermekjóléti szolgálat
Folyamatos kapcsolattartásban vagyunk, hiszen heti rendszerességgel látogatja
kapcsolattartójuk, Dócziné Horváth Erika óvodánkat. Egy esetben történt jelzés a nevelési év
folyamán. Több alkalommal vezetőként vettem részt jelzőrendszeri megbeszélésen,
esetmegbeszélő konferencián, valamint az évenkénti Közös gyermekvédelmi konferencián.

6.A pedagógiai munka feltételei:
Személyi és tárgyi feltételek:
Intézményünk négy csoportjában 8 fö óvodapedagógus végezte az nevelő munkát, 1 fő
pedagógiai asszisztens és 4 fő dajka segített a nevelési-gondozási feladatokban. Több
sikertelen pályáztatás után a második félévtől új kollégával bővültünk, aki GYES-en lévő
kollégánkat helyettesítette.
4 fö konyhai dolgozó végzi a főzési, előkészítési feladatokat 1 fő élelmezésvezető
irányításával, aki az élelmezési adminisztrációt végzi. Ebben az évben sajnos már nem
tudtunk közcélú munkást foglalkoztatni
Az intézmény konyhájában történt felújítás következtében még egészségesebb ételeket tudunk
előállítani a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. A kombipároló beüzemelésével csökkent
az élelmiszerek előállítási ideje, változatosabb ételeket készíthettek a dolgozók.
Eszközökben megfelelőnek mondható az ellátottságunk, köszönhetően a fenntartónak, az
alapítványunknak, a szülőknek. Gyönyörű, jól felszerelt játszóudvarunk van, amelyben még
van lehető ség játékok bővítésére, valamint a fennmaradó sáros területek térkövezésére. Fontos
fejlesztési feladatunk az óvoda előkertjében a járda cseréje, mely jelen állapotában
balesetveszélyes.
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Előterjesztés

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
/2016. {Xl. 24.) számú

HATÁROZATA
Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
.. .. számú törvényességi felhívását megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetértett.
A

képviselő-testület

a törvényességi felh ivásban részletezett

megszüntetésére módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló

törvénysértő
„ „ „ „

állapot

önkormányzati

rendeletét.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított rendeletet és jelen határozatot az Njt-n keresztüli
küldje meg a Kormányhivatal részére.

Felelős :

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13 /2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016.(IX.20.) és a 7/2016.(V.06.)
számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2016. (111.01.) számú önkormányzat
rendeletének módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:
1.§
1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a

következő

rendelkezés lép:

A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését
383.859 e Ft bevétellel
383.859 e Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 260.592 e Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás

119.632 e Ft
31.911 e Ft
97.282 e Ft
11.767 e Ft

b.) Támogatások

19.003 eFt

c.) A felhalmozási célú kiadások 57.493 e Ft
- Felújítási kiadások
- Beruházási kiadások
- Egyéb beruházás

13.585 e Ft
36.727 e Ft
7.181 e Ft

d.) A

képviselő-testület

a tartalékot 1.883 e Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg.
f.) A finanszírozási kiadásokat a

képviselő-testület

43.866 e Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.§
1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú
melléklet tartalmazza.
3.§
1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a

következő

rendelkezés lép

Képviselő-testület

a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt
a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

A

előirányzatait

4.§
1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a

következő

rendelkezés lép

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.883 e Ft-ban, állapítja meg a 5.
számú melléklet alapján.
5.§
1.) A költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, mértéke, illetve
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések
6.§
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2016. november 16.
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A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2016. november 30.
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1. számú melléklet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Alcím száma és neve
1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
2.) Lovasberényi Napköziotthonos Ovoda és Konyha
3.) Lovasberény Község Önkormányzata

2.számú m elléklet

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

1
2
3
4
5
6
7
8

Eredeti e.i. Mód. e.i.
Bevételek
Működési célú támoQatások ÁH-n belül
154180
157860
Felhalmozási célú támoqatások AH-n belül
10000
17822
Közhatalmi bevételek
56700
56700
Működési bevételek
47548
47813
150
150
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7822
4178
Finanszírozási bevételek
44750
99336
Bevételek
321150
383859
119359
118409
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
1750
1350
Főösszesen
442259
503618

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kiadások
Személyi juttatássok
Munkaadókat terhelő járulékok
Doloqi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eqvéb működési kiadások
Beruházások
Felúiítások
Eavéb felhalmozás
Finanszírozás
Kiadások
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

(ezer Ft-ban)

Eredeti e.i. Mód . e. i.

117481
31299
92764
10683
18946
36427
10200
3350
321150
119359
1750
442259

119632
31911
97282
11767
21908
36727
13585
7181
43866
383859
118409
1350
503618

3a. számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

Megnevezés
Helyi önkorm . működésének általános támogatása
Tel.önkorm . egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm . szociális és gyermekjóléti fel. támoQatása
Tel.önkorm . kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkorm ányzatok kiegészítő támogatásai
EQyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
1 Működési célú támogatások AH-n belülről
Eovéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díj
Helyi adók
3 Közhatalmi bevételek
4 Működési bevételek
5 Felhalmozási bevételek
6 Működési célú átvett pénzeszközök
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8 Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Ovoda
Módosított e.i.
Eredeti e.i.
Kötelező
Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

Hivatal
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Kötelező
Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

0

0

0

0

0

0

598
598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300
0
27020

2500
29520
78343
550
108413

0

0

0

0
27041

3972
31013
76896
1150
109059

0

0

0

300

1150
1450
41016
1200
43666

300
0

0

0

300
1

2466
3365
41513
200
45078

0

0

0

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

1
2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm. működésének általános támoqatása
Tel.önkorm . egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm . kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kieqészítő támoqatásai
EQyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
Működési célú támogatások AH-n belülről
EQyéb felhalmozási célú támoQatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Onkormányzat
Módosított e.i
Eredeti e.i.
Kötel ező
Nem kötelező Kötelező Nem köte lező

60895
49842
25508
3059

14876
154180
10000
10000
6500
49900
56400
19728
150
7822
41100
289380

289380

60895
48791
25378
3059
1912

0
0

0
800

17227
157262
17822
17822
6500
49900
56400
19971
150

0
0

0
800

800

4178
92898
348681

800

800

348681

800

Osszesen
Eredeti e. i.
Módosított e.i.
Nem kötelező Kötelező Nem kötelező
Kötelező

60895
49842
25508
3059
0
0
14876
154180
10000
10000
6500
300
49900
56700
46748
150
0
7822
44750
320350
119359
1750
441459

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
800

800

60895
48791
25378
3059
1912
0
17825
157860
17822
17822
6500
300
49900
56700
47013
150
0
4178
99336
383059
118409
1350
502818

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
800
0
0
800

3b.számú melléklet
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai
ezer Ft-ban
Sor
szám

Megnevezés

Összesen

Eredeti e.i.
Kötelező

feladat

1
2
3
4

5

Személyi juttatások
Munkaadói
járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési
kiadások

6
7

Beruházások

8

Egyéb felhalm.

9

Finanszírozás
KIAD ASOK
ÖSSZESEN

Felújítások

Óvoda

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Hivatal
Módosított e.i.

Eredeti e.i.
Önként
vállalt
feladat

Köte lező

feladat

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Önkormányzat
Módosított e. i.

Eredeti e.i.
Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

117481

0

119632

31299
91752

0
1012

96270

1012

7153

3530

8237

3530

18946
36427
10200
3350
0

0
0
0
0
0

21568

340

43866

316608

4542

378977

4882

119359

0

118409

0

119359

118409

1750

0

1350

0

1750

1350

437717

4542

498736

4882

56195

55901

3191 1

23947

23108

38472

39490

15299

15379

6728

6985

9272

36663

36335

12330

13432

42759

1012

46503

1012

7153

3530

8237

3530
340

36727
550

1150

9547

300

300

18646

21268

1000

0

35427

36727

10200

13585

200

414

13585
7181

Önként
vállalt
feladat

5617

2600

43866
108413

0

109059

0

43666

0

45078

0

164529

4542

224840

4882

Finanszírozás
működésre

Finanszírozás
felhalmozási célra
FŐÖSSZESEN

108413

0

109059

0

43666

0

45078

0

285638

4542

344599

4882

4.számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

/ezer Ft-ban/

Felújítás
Onkormányzat

Eredeti e.i. Mód. e.i.
Ovoda hátsó ajtó csere
óvoda épület felújítás
Lenke galéria
Szolgálati lakások felújítás
Ut felújítás
Osszesen

Felújítás összesen

Beruházás
Hivatal
Onkormányzat

Rendezési terv
Osszesen
Funkció kiváltás
Rendezési terv
Ivóvíz saját forrás
Jótállási biztosíték
Osszesen

Beruházás összesen

' f elha mozas
Egyeb
óvoda

Ovoda kisértékü eszköz
!óvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló
Konyha kisértékü eszköz
Osszesen
Hivatal kisértékü eszköz
Hivatal
Hálózati adattároló
Osszesen
Gépészeti berendezés (kazánok)
Onkormányzat
Város és község gazd. kisértékü eszköz
Ford Transit vásárlás
Védőnő Babvdop, hallásvizsQáló
Könyvtár kisértékü eszköz
Müv.ház kisértékü eszköz
Osszesen
Egyéb felhalmozás összesen

ÖSSZESEN

200
0
10000
0
0

200
1200
10000
474
1711

10200
10200

13585
13585

1000

0

1000

0

22134
0
11448
1845

22434
1000
11448
1845

35427
36427

36727
36727

100
150
300

400
450
300

550

1150

200
0

200
214

200

414

2000
200
0
100
150
150

2000
200
2667
450
150
150

2600
3350

5617
7181

49977

57493

S.számú melléklet

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM

1
2
3

FELADAT/CÉL
általános tartalék
céltartalék
állam háztartási
tartalék

Módosított e.i,.

Eredeti e.i.
800

AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ

1 883 Képvise lő testület

Támogatások

6. számú melléklet

ÁH-n belül pénzátadás

ezer Ft-ban

Eredeti e.i. Mód. e.i.
Családsegítő,

5308
20
5288
747
150
597
6055

5308
20
5288
747
150
597
6055

Osszesen

300
300

300
300

ÁH-n belül

6355

6355

Onkormányzat

Humán
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítő
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérségi alap
- orvosi üovelet
Összesen

Polgármesteri Hivatal

Rendőrség

ÁH-n kívül pénzátadás
Eredeti e.i
Onkormányzat

Mód. e.i.

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
Megyei Polgárvédelmi Egyesület
Hulladékgazdálkodás
Ezerjó vidékfejlesztés
Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.
Völgyvidék Közösség
Berény utónevű település hozz. jár.
Egyház
T.E. Sport támogatás
Osszesen

41
30
10
300
54
200
55
0
10080
0
10770

41
30
10
300
54
200
55
10080
340
11176

ÁH-n kívül

10770

11176

Összesen:

17125

17531

66

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2016 (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya

1.§
(1) E rendelet célja, hogy Lovasberény településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és
az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény Község közigazgatási területén
lakó és lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

életvitelszerűen

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára, valamint a
jövedelem számítás módjára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

II. A támogatás feltételei
2.§
(l)Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig, vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként szociális tűzifát biztosíthat annak a Lovasberény község közigazgatási
területén életvitel szerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező - aki fa- vagy vegyes tüzelésű
fűtési rendszert használ, - szociálisan rászoruló személynek,

a.) jövedelemre tekintet nélkül
aa.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény
(továbbiakban Szt.) szerint aktívkorúak ellátásában részesül, vagy
ab) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
ac.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
b.) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (28500x200%=57.000.-Ft), egyedül álló
esetén az öregségi nyugdíjminimum 263 %-át (28500x263%= 74.955.-Ft) nem
haladja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa
támogatásban részesíthető méltányosságból az is, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és
segítség nélkül téli tüzelését más módon nem tudja megoldani.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát
nem biztosít.

3.§
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát
szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifában részesülő személy a
saját használatra használhatja fel.

tűzifát

nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak

III. Hatásköri, eljárási rendelkezések

4.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
A kérelmeket 2017. január 15. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál
benyújtani, amelyhez csatolni kell a kérelmező családjában élők jövedelmére vonatkozó
igazolásokat.

(2) A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és
a támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 2017.január 25.-ig

(3) Egy személynek, vagy a családnak adható szociális tűzifa mennyisége legalább 1 m3,
legfeljebb 3 m3 lehet, a beérkezett kérelmek számától függően.
(4) A döntést
kiszállí tásáró1.

követő

15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét
aláírásával igazolja.

képező

tűzifa

átvételi elismervény

(6) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
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S.§

(1 )A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú

tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerint az Önkormányzat
számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított
önrész és szállítási költség.
(2) A forrás felhasználását

követően

benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok

a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban
meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.

IV. Záró rendelkezések

6.§
(1) Ez a rendelet 2016. december 05. napján lép hatályba
(2) Ez a rendelet 2017. április 30. napján hatályát veszti.

\

sl~LJ,

J~u

Dr. Koncz LászI'ó
jegyző

polgármester

A rendeletet 2016. november 30. napján kihirdettem:

d

~r.Ko
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1. számú melléklet a .H.a.9.J.§,.(:O:L~QJ. önkormányzati rendelethez

A kérem benyújtásának határideje: 2017. január 15.

Kérelem
1.

Igénylő

adati

1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: „ ............ „ ........................„ ........ „.„.„ ... „.„„„.„ .............................. „„.„.„.„ ..........„ ....... .
Születési neve: ............. „ ....... „ „ .......... „ .... „ ..... „ ..„ „ ................................ „ ...........„ ...... „ ......... .
Anyja neve: .................................................................... „ ...... „ ........................ „ ..... ...... „ ........ .
Születési hely, év, hó, nap: ............................................ „ .................................. „ ............. „„ ... .
Lakóhely: ................................................................................................................................ .
Tartózkodási hely: .... „ .............. „„.„ ...... „ ...................................................... „.„ .. „ ... .. „.„.„ ... .
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ).„.„.„ ........ „„ ................................... „ ................. .
Telefonszám): ............ „ .......... „„.„ .... „ ..„.„ ....... „ .................................... „ ...... „ .. „ ........... „ ... „.

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a megfelelő rész aláhúzandó),
2.Állampolgársága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan vagy oltalmazottként elismert
Státusz elismerő határozat száma: ....... ... ...... .. ....... .. .. . ........ . ................. .... .. . ..... .

(a

megfelelő rész

aláhúzandó)

3.Családi állapota:
egyedülálló: hajadon,

nőtlen,

özvegy, elvált

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt
házastársától külön élő

(a

megfelelő

Igénylővel

rész aláhúzandó)

közös háztartásban élők:

A kérelem benyújtásának időpontjában az települési támogatást kérővel közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ szám
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(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó,
ott bej elentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fia talabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató: a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rende lkező. felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelm i vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szü l ő, illetve a szü l ő házastársa
vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rende l kező személyek közössége.)

II. A támogatás igénylésének indoka:
Kérem, hogy részemre, Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek
természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
1. A szociális tűzifa támogatására jövedelemre tekintet nélkül jogosult vagyok a helyi
rendelet alapján, mert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti:
a) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:.............................. .
időskorúak járadékában részesülök,

a megállapító határozat száma: ............................... .

b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család: a megállapító határozat
száma: ..................................... .

2.Egyéb szociálisan rászoruló: (indoklás)

III. Jövedelemi adatok (akkor kell kitölteni, ha a 2. pont alapján egyéb rászorultság jogcímén kéri
a támogatást)
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztat1ásban é lő gyermekeinek a
havi jövedelme forintban:

II. ) JÖ VEDELMI ADATOK
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A JÖVEDELMEK TÍPUSAI AKÉRELMEZÖ
JÖVEDELME

iA KÉRELMEZÖVEL iA KÉRELMEZÖVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLÖ ÖSSZESEN
)<ÖZÖS

IEGYÉB ROKON JÖVEDELME

~ÁZTARTÁSBAN
~LÓ HÁZASTÁRS

ÉLETTÁRS)
~ÖVEDELME

( . MUNKA VISZONYBÓL,
[MUNKA VÉGZÉSREIFOGLALKO
~TATÁSRAIRÁNYULÓEGYÉB

UOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ
ÖVEDELEM ÉS TÁPPÉNZ
2. T,\RSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL,
ŐSTERMELŐI, ILLETVE
SZELLEMI ÉS MÁS ÖNÁLLÓ
TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
3. NYUGELLÁTÁS,
MEGVÁLTOZOTI
MUNKAKÉPESSÉGŰ

SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI
PÉLDÁUL ROKKANTSÁGI
ELLÁTÁS, REHABILIT.\CIÓS
ELLÁTÁS), KORHATÁR ELŐTTI
ELLÁTÁS, SZOLGÁLATI
JÁRANDÓSÁG,
BALETTMŰVÉSZET!

ÉLETJÁRADÉK. ÁTMENETI
BÁNY ÁSZJÁRADÉK,
IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, A
~YUGDÍJSZERÜ RENDSZERES
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
EMELÉSÉRŐL SZÓLÓ
UOGSZABÁLY HATÁLYA ALÁ
rrARTOZÓ ELLÁTÁS
4 . A GYERMEK ELLÁT.~SÁHOZ
ÉS GONDOZÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
(KÜLÖNÖSEN:
GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ
GYED), GYERMEKGONDOZÁST
SEGÍTŐ ELL.Á TÁS,

GYERMEKNEVELÉSI
TÁMOGATÁS (GYET), CSALÁDI
PÓTLÉK, GYERMEKTARTÁSDÍJ,
ÁRVAELLÁTÁS]

5. Onkonnányzat, járási
hivatal és állami
foglalkoztatási szervek által
fo lyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
6.EGYÉBJÖVEDELEM
KÜLÖNÖSEN: KAPOTT
TARTÁS-, ÖSZTÖNDÍJ,
ÉRTÉKPAPÍRBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM, KIS ÖSSZEGŰ
)<]FIZETÉSEK STB.)
7 . A CSALÁD ÖSSZES NETTÓ
~ ÖVEDELME

8. A CSALÁD ÖSSZES NETIÓ
~OVEDELMÉT CSOKKE TÖ

ífÉNYEZÓK (FIZETETI
rrARTÁSDÍJ ÖSSZEGE)

EGY FÖRE JUTÓ HAVI CSALÁDI NETIÓ JÖVEDELEM (ÜGYINTÉZÖ TÖLTI KI! ):

....... ................... ... .... ... ......... ....... FT/Hó.
MEGJEGYZÉS: A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1-6. PONTJÁBAN FELTÜNTETETT
JÖVEDELMEK VALÓDISÁGÁNAK IGAZOLASARA SZOLGÁLÓ IRATOKAT, KIVÉVE A CSALÁDI PÓTLÉK ÉS A
GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS IGAZOLÁSÁT, AMENNYIBEN AZT NEM MUNKÁLTATÓI KIFIZETŐHELY FOLYÓSÍTJA,
VALAMINT A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET) ÉS A FOGYATÉKOSSÁG! TÁMOGATÁS (FOT) IGAZOLÁSÁT.
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Egyéb jogcímen jogosult: akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj összegének 200%-át (57.000 Ft), egyedül

élő

esetében az öregségi

nyugdíj összegének 263%-át (74.955.-Ft).
IV. Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Büntetőjogi felelősségem

teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a

valóságnak megfelelnek.
HOZZÁJÁRULOK A KÉRELEMBEN SZEREPLŐ ADATOKNAK A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI ELJÁRÁS SORÁN TÖRTÉNŐ
FELHASZNÁLÁSÁHOZ.
KUELENTEM, HOGY TŰZIFA TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMEMNEK TELJES EGÉSZÉBEN HELYT ADÓ
DÖNTÉS

ELLENI

FELLEBBEZÉSI

JOGOMRÓL LEMONDOK.

(NEMLEGES VÁLASZ ESETÉN KÉRJÜK A

SZÖVEGRÉSZT ÁTHÚZÁSSAL TÖRÖLNI!)

Lovasberény, 2016........... ............................. .

kérelmező

Csatolandó dokumentumok:

a rendelet 2.§.(1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati
példánya
jövedelmek igazolása

s
2. számú melléklet a .H/'.?.QJ.9.,(X.J.}Q,) önkormányzati rendelethez

,

Atvételi elismervény

......... . ......... . .. ... . ..... ..... (név )Lovasberény, ...... ... ..... .. ......... . ..... utca
...... hsz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Lovasberény
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról
szóló

14/2016.(XI.30.)

önkormányzati

rendelete

alapján

megállapított

természetbeni juttatásként ....... erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Kelt: Lovasberény, 2016 ......................... hónap .. .. „

...

nap

aláírás

