LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testületének nyílt ülését,

2021. október 26.-án, kedd 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.
Napirendi pontok:

1.

Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:

2.

Törvényességi fellJívás megtárgyalása
Előadó:

3.

Südi Mihály polgármester
Dr. Koncz László jegyző

A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elöadó: Dr. Koncz László polgármester

4.

GDPR felkészítésre és adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásra vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
Előadó :

5.

Képviselő-testület 2021 . évi munkaterve
Előadó:

6.

Südi Mihály polgármester

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos, beépltésre szánt terület kijelöléséről
Előadó :

7.

Südi Mihály polgármester

Südi Mihály polgármester

Járda építéshez beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó :

Südi Mihály polgármester

Lovasberény, 2021. október 22.
Südi Mihály
polgármester sk.

8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. TeVfax~22)455-024;
sudi.mihaly@lovasbereny.hu
www.lovasbereny.hu
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 26.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Südi Mihály polgármester, Órszigety Dávid, Fülöp-Weigler Bettina, Böhm
Erika, Bercsényi Miklós, Horváth Péter képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent
hogy a képviselő-testület 6
Jegyzőkönyvvezetőnek

Órszigety Dávid

fővel

képviselőket.

Megállapítja,

határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

fel.kéri Dr. Koncz László

jegyzőt,

jegyzőkönyv

hitelesítőnek

képviselő urat, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a hitelesítő

személyével kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
89/2021. (X. 26.) határozata

a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv
hitelesítőnek Őrszigety Dávid képviselő urat választja meg.

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

Süd.i Mihály polgármester: Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja elfogadását.

Süd.i Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi
pontokat, kézfelemeléssel j elezze.
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A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
90/2021.(X. 26.) határozata

a nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete 2021. október 26.-ai nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Szociális

tűzifa

támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

megalkotása
2. Törvényességi felhívás megtárgyalása
3. A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelnú ellátások helyi

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. GDPR felkészítésre és adatvédelmi

tisztviselő

szolgáltatásra vonatkozó ajánlatok

megtárgyalása

5.

Képviselő-testület

2021. évi munkaterve

6. Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos beépítésre szánt terület
kijelölése
7. Járdaépítéshez beérkezett ajánlatok megtárgyalása

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő :

azonnal

1. Szociális

tűzifa

támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

megalkotása

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/
Südi Mihály polgármester : Elmondja, hogy 61 erdei köbméterre kapott támogatást az
önkormányzat. A szociális célú tűzifa szétosztására rendeletet kell alkotni, mely tartalmazza a
jogosultság feltételeit, a szétosztás szabályait. Az
rendelet elfogadását.

előterjesztéssel egyezően

javasolja a
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Südi Mihály polgármester: Szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett rendelet
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.)
önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
/a rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

2. Törvényességi felhívás megtárgyalása
/a felhívást a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza!

Dr. Koncz László jegyző: Részletesen ismerteti a törvényességi felhívást Elmondja, hogy a
felhívásban foglaltakkal egyetért, a törvénysértések kiküszöbölésére új rendeletet kell alkotni,
amit a következő napirendi pontban fog beterjeszteni.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a törvényességi felhívásban
foglaltakkal, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
91/2021. (X. 26.) határozata

Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/644-1/2021. számú törvényességi
f elhfvásáról

Lovasberény Község Önkom1ányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/644~1/2021. számú törvényességi felhívását megtárgyalta.
A

Képviselő-testület

a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és
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intézkedik a törvényességi felhívásban foglalt

a

jogszabálysértések

megszüntetése érdekében.

Felelős:

Südi Mihály polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

3. A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
/a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy a

törvényességi

felhívásban

foglalt

törvénysértések kiküszöbölésére új rendeletet kell hozni. A beterjesztett tervezet teljes
mértékben figyelembe veszi a jelzett törvényességi kifogásokat. Részletesen ismerteti a
rendelet tervezetet. Javasolja elfogadását.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett rendelet tervezet
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól
/a rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/
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4. GDPR felkészítésre és adatvédelmi

tisztviselő

szolgáltatására vonatkozó

ajánlatok megtárgyalása
Südí Mihály polgármester: Elmondja, hogy a múltkori ülésen felkérte Örszigety képviselő
urat, hogy tegyen javaslatot a GDPR bevezetésére milyen megoldást válasszon az
önkonnányzat.
Örszigety Dávid képviselő: Elmondja, hogy alaposan átolvasta a vonatkozó Európai Unió
rendeletét magyar fordításban. A GDPR bevezetése az önkormányzatokra is
bírság kiszabásának igazán csak akkor van helye, ha gazdasági
adathordozónál.

Ettől

előny

kötelező,

de a

keletkezik az

függetlenül valóban meg kell oldani a bevezetést, azaz szabályzatot

alkotni, adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztatni. Az interneten is utána nézett, és lehetőség van
arra, hogy töredék áron megfeleljen az önkormányzat a GDPR-nek. A GDPR eg. hu oldalon
nagyon kedvező díjtételért megoldható a GDPR bevezetése , szabályzatok letöltése, valamint
az adatvédelmi

tisztviselő

alkalmazása is. Megküldte ezt a polgármester úrnak is. Javasolja,

hogy az önkormányzat kérjen egyedi ajánlatot és azt követően döntsön.

Südi Mihály polgármester: Egyetért az ajánlat kéréssel, de felhatalmazást kér, hogy ha az
egyedi új ajánlat
lehetősége

jelentősen kedvezőbb,

mint a már beérkezett ajánlatok, úgy legyen

a szerződés megkötésére, tennészetesen a testület előzetes tájékoztatásával.

A testület egyetért a polgármester javaslatával.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a GDPR
bevezetésére és az

adattisztviselő

szolgáltatásra az önkonnányzat új ajánlatot kérjen a

GDPRreg adatkezelési rendszer szolgáltatótól, és ha az ajánlat
meglévő

ajánlatok, úgy a polgármester a

kézfelemeléssel szavazzon.

szerződés

kedvezőbb,

mint a már

megkötésére felhatalmazást kapjon,
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
92/2021. (X. 26.) határozata
GDPR bevezetéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyedi
ajánlatot kér a GDPReg Informatikai és Tanácsadó

Kft-től

(3715 Gesztely, Sport

u. 15.) a GDPR felkészítésre és adatvédelmi tisztviselő feladatok ellátására.
Felhatalmazza a polgármestert - a
mellett - a megbízási

szerződés

beérkezett ajánlat lényegesen

képviselő-testület előzetes

tájékoztatása

aláírására, amennyiben a GDPReg Kft-töl

előnyösebb

lenne a már korábban megkapott

ajánlatolrnál.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

5.

azonnal

Képviselő-testület

munkaterve

/a munkatervet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy minden év januárjában a

képviselő-testület

munkatervet készít. Idén ez elmaradt, hiszen a járvány miatt a testület sem ülésezhetett.

Ettől

függetlenül a Kormányhivatal jelezte, hogy a munkatervet el kell készíteni. A bete1jesztett
munkaterv

visszamenőlegesen

tartalmazza az ülések tervezett napirendi pontjait, jól lehet

valóságban csak júliustól volt ülésezés. A beterjesztett javaslat tartalmazza a közmeghallgatás
időpontját,

ami november, amennyiben ez megfelel a testületnek.

Südi Mihály polgármester: Javasolja, hogy november 25, vagy december
közmeghallgatás.

A testület december 2.-át jelöli ki a közmeghallgatás napjaként.

2~án

legyen a
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Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett munkatervvel,
azzal a módosítással, hogy a közmeghallgatás napja december 2.-a, kézfelemeléssel
szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
93/2021. (X. 26.) határozata

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi
munkatervének elfogadásáról

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

a

2021.

évi

Munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

folyamatos, 2021. december 31 .

7 Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos beépítésre szánt terület
kijelölése
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Részletesen ismerteti az

előterjesztést,

melynek alapján

javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett határozati javaslat
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület
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nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9412021. (X. 26.) határozata

Településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos, beépítésre szánt terület
kijelöléséről

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) e) bekezdése alapján az alábbiak szerint
dönt:
1. Lovasberény településrendezési eszközeinek felillvizsgálata beépítésre nem szánt
zöldterület és erdő területből beépítésre szánt terület (lakó és gazdasági
teriiletfelbasználás) növelésével jár.
2. A beépítésre szánt terület kijelölése azért történik, mert mindkét teriileten helyhez
kötött és a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs erre célra megfelelő
terület.

Határidő:
Felelős:

azoooal

polgármester

8 Járda építéshez beérkezett ajánlatok megtárgyalása
/az ajánlatokat a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Ehnondja, hogy az ajánlatokat a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és megállapította, hogy a beérkezett három ajánlat közül az Etyeki Tüzép

Kft. ajánlata hiányos ezért értékelhetetlen. A másik kettő ajánlat közül a
ajánlatot a Boro-Berta Kft adta, ezért a Pénzügyi Bizottsággal

legkedvezőbb

egyezően,

javasolja

elfogadását.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a
járdafelújításhoz szükséges anyagok beszállítására a legkedvezőbb ajánlatot a Boro-

Berta Kft tette, így a szállítási

kézfelemeléssel szavazzon.

szerződést

vele kösse meg az önkormányzat,
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A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
95/2021. (X. 26.) határozata

járda felújítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a járda
felújítására beérkezett ajánlatok közül a Boro-Berta Kft (8083 Csákvár, Táncsics
u 13.) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Fe1kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a

szállítási szerződés megkötésére.

Felelős :

Südi Mihály polgármester,

Határidő :

azonnal

Südi Mihály polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 20:00 órakor.

K.m.f.t

~~~

SüdiMihály
polgánnester

jegyzőkönyv hitelesítő:

Őrszigety Dávi
képviselő

1.

ELŐTERJESZTÉS
Lovasberény Község Önkormányzat képviselő·testületének
2021. október 26-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés a szociális célú tűzifa t.ámogatás helyi szabályairól (rendelet tervezet)
Előterjesztő:
Előkészítő:

Südi JMiliály polgármester

Dr. Koncz László jegyző

Előzetes

hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő - testületének .. ./2021. (... . ..) önkormányzati
rendelete a szociális tűzifa támogat.ás helyi szabályairól.

Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.

Költségvetési hatása:
A képviselő - testület a 66/2021.(VIII..10.) önkonnányzati határozatával a 2021. évi költségvetési
rendeletében az önrészt a szociális juttatások előirányzatának terh ére biztosította.

Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet végrehajtása egyszeri adminisztrációs terhet jelent a hivatal munkatársainak, kérehnek
előkészítése, elbírálása, az ezekkel és az elszámolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése
vala.mint a szállítás megoldása.

Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
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A 2021. augusztus hónapban - 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 - testület!
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásátláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló pályázati kiírás tartalmazza a támogatás és az önerő összegét A2 önkormányzatnak önerőt
1 OOO Ft/ erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket,
beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. Lovasberény település 61 m3 támogatást
nyert el.
Az önkormányzatriak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés
részletes feltételeit. Mivel egyszeri ellátásról van szó, ezért javasolt a feltételrendszert külön
rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni.
Az önkormányzat a támogatást 2022. március 31 -ig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról
2022. 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, 2021. október 22.
Südi Mihály
polgármester
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (.•) önkormányzati
rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése
alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatolcról szóló 2011. évi CLX:XXIX. törvény 13.
§. (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
lakcímmel rendelkező állampolgárokra

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

2. §
(1) 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,aki:
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban Szt.)
szerint aktív korúak ellátásában részesül,
az időskorúak járadékában részesül,
b)
e)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy füre jutó jövedelem az öregségi
d)
nyugdíjminimum 300%-át (28.500x300%=85.500.-Ft), egyedül élö esetén az öregségi
nyugdíjminimum 350 %-át (28.500x350%=99.750.-Ft) nem haladja meg.
(2) A jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető
méltányosságból az aki rendkívüli élethelyzetbe keriilt, és segítség nélkül téli tüzelését más módon
nem tudja megoldani.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lak.ott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben az ingatlanon több önálló lakás
került kialakításra, úgy a tűzifa támogatás lakásonként adható a jogosultak részére. Ha egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányz.at vissza nem térítendő tüzifát nem
biztosít.

3.§
(1) Nemjogosult szociális célú tűzifa támogatásra:
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a)

b)
e)

aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzettt
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,
azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
az üresen álló, nem lak.ott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja fel.

4.§
{1) A támogatás m egállapítása kérelemre indul, a kérelem nyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kérelmet 2021. november 19. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál benyújtani,
amelyhez a kérelmező családjában élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat is mellékelni kell.
(3) A kérehneket a Képviselő·testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és a
támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 2021. november 26. napjáig.
(4) Egy személynek, vagy a családnak adható szociális tűzifa mennyisége legalább l m3, legfeljebb
3 m 3 lehet, a beérkezett kérelmek számától függően.
(5) A döntést követő 15-30 munkanapon belül a polgánnester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklet alapján az átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
(7) Az Önkonnányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgá ltatást nem kér.

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.

6.§
Ez a rendelet 2021. november l-jén lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.
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1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Kérelem.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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1

A kérem benyújtásának határideje: 2021. november 19.

Kérelem

h?énylő

adatai

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 életvitelszerííen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a

megfelelő rés:z

aláhúzandó),

2. Állampolgánága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan vagy oltalmazott.ként 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 rész

aláhúzandó)
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Igénylővel

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

(család: egy lakásban, vagy szemelyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézmenyben együtt lakó,
ott bejelentett l.a1cóhellyel vagy t,artózkodási bellyei rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hoz:t.átartozó:
a) a há:castárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint lllnulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappaH tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelözöen is
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyennek),
d) a J 8. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa
vagy élettársa;
háztartás: az egy lakál'ban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

A támogatás igénylésének indoka:
Kérem, hogy részemre, Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális tíizifa támogatásról szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek
természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
1. A szociális tűzifa támogatására jogosult vagyok a helyi rendelet alapján, mert a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti:
a) aktlv korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:___············-·-------------b) időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma:____··············--·-······---·
e) a gyermekek védehnéről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család: a megállapító határozat
száma:..................................... .
2. Egyéb szociálisan rászoruló: (indoklás)

3
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 háztartásban élő gyermekeinek a
havi j övedelmc forintban:
JÖVEDELMI ADATOK

A JÖVEDELMEK TIPtJSAl A KERI!LMEZÓ
~ÖVEDcLME

A .KÉRELM.l:ZÖVEL ~ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ ÖSSZESEN
EGYÉB ROKON JÖVEDELME

KÖZÖS

HÁZTARTÁSBAN

ELÓ HÁZASTÁRS
(ÉLETTÁRS)
JÖVEDELME

! . MUNKA VISZONYBÓL,
MUNlú\vEGZÉSRE/FOOLALK.O
~TATÁSRA IRÁNYl:LÓ EGYÉB
UOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ
~ÖVEDELEM ÉSTÁPPÉNZ

2. TÁRSAS ÉS EGYÉNI
lvÁl...LALKOZÁSBÓT.,
K>srERMELÖI, Il.LI!TVE
SZELLEMI ÉS MÁSÖNALT.ó
tfEVÉKF.'.'JVSÉGBÖL SZÁRMAZÖ
UÖVEDELEM
3. NYUGELLÁTÁS,
MEGVÁLTOZO'IT
MUNKAKÉPESSÉGÚ
~ÉLYP.K ELLÁTÁSAI
KPÉI.DÁUL ROKKANTSÁGI
~!,LÁTÁS, REHABILITÁCIÓS
!ELLÁTÁS), KORHATÁR F.LÓTTI
lfil,I.ÁTÁS, SZOLGÁLATI
UÁRA.."'llDÓSÁú,
IBALEJTMCVÉSZF.TI
ELETJÁRADÉK, ÁTMBNTITI
~ÁNYÁSZJÁRADÉK,
'1>óSKORÚAKJÁRADEKA,A
i!'-'YUODÍJSZERÚ Rll.."'llDSZERES
SZOCIÁLIS ELLÁTÁ~OT<
IEMELÉ5tRÖL SZÓLÓ
~OOSZADÁLY RA TÁLYA ALÁ
ITARTO:t.Ó ELLÁTÁS
4. A GYERMl>K ELLATÁSÁHOZ
IEsooNDOZAsÁIJOZ
!KAPCSOLÓDÓ TÁMOGAT ÁSOK
[KCLőNOSEN:
b YERME.KGONDOZÁSJDU
(G~ 1 C\'ERMEKCO;lll)QZÁ8T
~EGÍ
ELLÁTÁS,
P YERMCKNEVELÉSI
trÁMOOATÁS (GY1!T), CSALÁD}
f ÓTLEI(., GYER.McKT ARTÁSDIJ,
1\RVAELLÁTÁS]

5. Onkonnán}'7.at, járási
bivatal és 'Dami
foglalkoztatási szervek által

folyósított rendszeres
oénzbcli ellátások
6. EGYÉB JÖVEDELEM
~KÜLÖI\OSEN:KAl'OTT

TARTÁS-, ÖSZTÖNDIJ,
ÉRTÉKPAPÚUIÓL SZÁRMAZÓ
JOVEOEU:M, KIS ÖSS7.EGÚ
Klf!ZETÉSEK STB.)
7. A CSALÁD ÖSSZES NETTÓ
JÖVEDELME
8. A CSALÁD ÖSSZES NETTÓ
JÖVEDELMÉT CSÖX.KENTÖ
TéNYEZÖK (FIZETETT
TARTÁSOÚ ÖSSZEGE)

EGY FŐRE JlITÓ HAVI CSALÁDI NETIÓ JÖVEDELEM (ÜGYINTÉZŐ TóLTI K1 ! ):

... ..... ........ .... ....... ... ......................FT/Hó.
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MEGJEGYZÉS: A KÉRELEMHEZ MELLÉKELN7 KEU A JÖVEDELEMNYTLATK.OZA.T 1-6. PONTJÁBAN FELTúNTETETr
JÖVEDELMEK VALÓDISÁGÁNAK IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ IRATOKAT, KIVtVE A CSALÁDI PÓTLÉK ÉS A
GYERMEKGONDOZÁSTSEGÍTŐ ELLÁTÁS IGAZOLÁSÁT, AMENNYIBENAZTNEM MUNKÁLTATÓI KIFJZETÖHEL Y FOLYÓSÍI'JA,
VALAMINT A GYERMEKNEVELES! TÁMOGA TÁS (GYE7) ÉS A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS {FOT) IGAZOLÁSÁT.

Egyéb jogcímen jogosult: akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj összegének 300%-át {85.500 Ft), egyedül

élő

esetében az öregségi

nyugdíj összegének 350 o/o-át (99.750.-Ft).
Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi TII. törvény 10. 9-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 SZEREPLÓ ADATOKNAK A SZOCIÁLJS IGAZGATÁSI ELJÁRÁS SORÁN TóRTÉNÖ
FELHASZNÁLÁSÁHOZ.
.KJJELENTEM, HOGY 1ÜZIFA TÁMOGATÁS MEOÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMEMNEK TELTES EGÉSZÉBEN HELYT ADÓ
DöNTÉS ELLENI FELLEBBEZÉSI JOGOMRÓL LEMONDOK.

{NEMLEGES VÁLASZ ESETÉN KÉRJÜK A

SZÖVEGRÉSZT ÁTHÚZÁSSAL TÖRÖLNI!)

Lovasberény, 2021 ........................................ .

kérelmező

Csatolandó dokumentumok:

a rendelet 2.§.(l) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati
példánya
jövedehnek igazolása
2. §. (2) bekezdésben foglaltak esetén a rendkívüli élethelyzet igazolása
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,

Atvételi elismervény

.......... ............ . .... . .. . ............ ..... . ............... ........ (név)
8093 Lovasberény, . „

.. „ ..

„.................. ..

utca . . . .. . hsz. alatti lakos

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Lovasberény Község Önkonnányzata
Képviselő-testületének

a

tűzifa

vásárlási

támogatásról

szóló

/2021.( .. )

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ....••.
erdei m 3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Kelt: Lovasberény, 2021. .. . ... „

. . „ ............

hónap .. „

..... nap

aláírás

"
Végső előterjesztői

indokolás

Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés

részletes feltételeit. Mivel egyszeri ellátásról van szó, ezért a feltételrendszert rendeletbe kell foglalni,
valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
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J.'
, Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati
rendelete
a szociális

tűzifa

támogatás helyi szabályairól

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése

alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CL:XXXIX. törvény 13.
§. (1) bekezdés 8a) pontjában meghatároz.ott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény Község közigazgatási területén
lakcínunel rendelkező állampolgárokra.

életvitelszerűen

lakó és

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

2.§
(1) 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 tüze]ésű fűtési rendszert
basznál, - szociálisan rászoruló személynek,aki:
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
szerint aktív korúak ellátásában részesül,
b)
az időskorúak járadékában részesül,
e)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
d)
Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminúnwn 300%-át (28.500x300o/o=85.500.-Ft), egyedül élő esetén az öregségi
nyugdíjminimum 350 %-át (28.500x350%:::99.750.~Ft) nem haladja meg.
(2) A jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető
méltányosságból az aki rendkívüli élethelyzetbe keriilt, 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 az ingatlanon több önálló lakás
került kialakításra, úgy a tűzifa támogatás lakásonként adható a jogosultak részére. Ha egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkonnányzat vissza nem térítendő tűzifát nem
biztosít.

3. §
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra:

1

a)

_aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,

b)
e)

azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja fel.

4.§
( l) A támogatás megállapítása kérelemre indul, a kérelem nyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kérelmet 2021. november 19. napjáig lehet a Lovasberényi Polgánnesteri Hivatalnál benyújtani,
amelyhez a kérelmező családjában élökjovedelmére vonatkozó igazolásokat is mellékelni kell.

(3) A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és a
támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 2021. november 26. napjáig.
(4) Egy személynek, vagy a családnak adható szociális tűzifa mennyisége legalább 1 m 3 , legfeljebb
3 m3 lehet, a beérkezett kérelmek számától függően.
(5) A döntést követő 15-30 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a

tűzifa kiszállításáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklet alapján az átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
(7) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

5.§
(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.

6. §
Ez a rendelet 2021. november l-jén lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

~-~ -

Südi Mihály
polgármester

j egyző

2

A' rendelet kihirdetve
2021. október 28. napján.

3

1. melléklet

· (A melléklet szövegét a(z) Kérelem.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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1

A kérem benyújtásának határideje: 2021. november 19.

Kérelem

Ieénylő

adatai

1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ...... „

.................................. „ ..... „ •..................• „ ............ „ ... „ ...... „ ......... „.„.„.„ .......... „„„

Születési neve:

„ .. „ ....... „ „ .. „

Anyja neve: .... „ .................. „

.... . „

„ .... „ ......... .. „ •. „ ........ „ ...... „ .... „ .... „

............ . • „ ..... ..... „ .„ .•....... .

„ .......................................... „ .................. „ „ ......... .. „„ .. „. „ ... „

Tartózkodási hely: .. „ ...... „ ............ „

.„ ....... „ ........... .

.•..... „ .................. „ •...... ......„ ..... „ ........... „.„ ...••........•........

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)„ ....... „ ... „
Telefonszám): .. „

............. „. „ ......... .

.. „ ................ „ ..................... „ ................• „ .•.......... „ .... „ ............... .

Születési hely, év, hó, nap: ............. „ ........... ....... „ .................... „ ... „
I..akóhely: ........ „

••... „„ „

............. „

..... „ ... ....... .. „ ................. .. „ .. .

•... „ ...... „ ........•.. „ .... „ .......... „ „ ......•.. ...... ..••.................. „ .... .............. „ ..... .. .... .

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 rész

aláhúzandó)

2
Igénylővel

közös háztartásban

élők:

A kérelem benyújtásának időpontjában az települési támogatást kétövel közös háztartásban
élő közeli hozzátartozó~ a kérelmező családjában lakók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ szám

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó,
ott bejelentett lak6hellyel 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 fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkez.ö, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
e) korhatárra való teldntet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben e2 az ál1apot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is
fennálJt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér s2erinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa
vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendellcezö személyek közössége.)

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 tCizifa támogatására jogosult vagyok a helyi rendelet alapján, mert a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti:
a) aktív korúak elJátásában részesülök, a megállapító határozat száma: ...............................
b) időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma:................................

e) 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)

3
Jivedelemi adatok (akkor kell kitölteni. ha a 2. pont alapján egyéb rászorultság jogcímén kéri a
támogatást)
' A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a
havi j övedelme forintban:
JÖVEDELMI ADATOK
A JÖVEDELMEK TÍPUSAI A KÉRELMEZÓ
JÖVEDELME

ll\ KÉRfil.MEZÓVEL A KÉR.ELMEZÖVEL KÖZOS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ 0 SSZESEN
~ÖZÖS

EGYÉB ROKON JÖVEDEIME

HAzTARTÁSBAN

iEJ.,ó HÁZASTÁRS
~ÉLETIÁRS)
~ÖVEDELME

1. MUNXAVISZ.ONYBÓL,
MUNKAVÉGZÉSREIFOOLALKO

lTATASRAIRANYULó EGYÉB
OGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ
~ÖVEDBLEM ÉS TÁPPÉNZ

2. TÁRSAS ÉS EGYÉNI
~ ÁLLALKOZÁSBÓL,

~STBR.MELÖI, ILLE1'V6
$ZELLEMI ÉS MÁS ÖNÁLLÓ
lfEVÉICENYStOBÖL SZÁRMAZÓ
~OVEDBLEM

3. NYUGELLÁTÁS,
MEGVÁLTOZOTT
MUJ\'l<AKEPBSSÉOÚ
SZEMÉLYEX.ELLÁTÁSAI
P&l>AUl.. ROJ<KANTSÁCI
ELLATÁS, R.EHABILITÁClÓS
:;u.ATÁS), KORHATAA ELÓTJ'l
Cl..LÁTÁS, SZOUJÁLATJ
JÁRANDÓSÁG,
BALETI'MŰVÉSZETI

ÉLETJÁRADti<, ÁTMENET!
BÁNY ÁSZJÁRADÉK,
IDŐSKO~ÚAJC JÁRADÉKA,A

NYUGOIJSZERÚ RENDSZERES
SZOCIÁlJ$ELLÁTÁSOK
EMRLl>SÉRÖL SZÓLÓ
OGSZABÁLY HATÁLYA ALÁ
TARTOZÓ ELLÁTÁS
4 . A GYERMEK ELLÁTÁSÁHOZ
ÉS GONDOZÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDó TÁMOGATÁSOX

KOLONOSEN;
GYERMEKGONDOZÁSI DÚ

GYED), GYERMJ!il(C ONJ>Ol.AST

sEGfro ELLÁTÁS,

GYERMEKNEVELÉSI
TÁMOGATÁS (GYET), CSALÁDI
PÓTI.,ÉK. GYE.RMEKTART ÁSDÍJ
ÁllVAELLÁTÁS)

5. önkonnányzat,jánísi
nívatal és állami
'oglalkoztatási szer n k által
folyó:sitott rendszeres
l>énzbe!i ellátások
6. BGYEB JÖVEDELEM
KKOLöNOSEN: KAPOTT
tfARTÁS·, ÖSZTÖNDÚ,
!ÉRTBKPAPlRBóL SZÁ!tMAZÓ
~ÖVEDELEM, KIS ÖSSZEGŰ

S111.)

7. A CSALÁD OSSZES NETTÓ
JOVED.ELME

8. A CSALÁD ÖSSZES NiiITÓ
JÖVEDELMÉT CSÖKKENTŐ
'TÉNYEZÖ:K (FlZETl:.TT
TARTÁSDÍJ ÖSSZEGE)
EGY FŐRE JUTÓ HAVI CSALÁDTNETIÓ JÖVEDELEM (OGYlNTÉZÓ TÖLTI KJ!):

. . ... . .. .... .. ...... ... . .. . ..• ......... ... ... . . .•. . . FT/HÓ.
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MEGJEGYZÉS: A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1-6. PONTJÁBAN FELTÜNTETETT
JÖVEDELMEK VALÓDISÁGÁNAK lG.A.ZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ IRA TOKAT, KíYt'JIE A CSALÁDI PÓTLÉK ÉS A
GYERMEKGONDOZÁSTSE<Jiro ELLÁ.TÁS IGAZOLÁSÁT, AMENNYIBENAZTNEM MUNKÁLTA TóJ KlFIZETÓHELYFOLYÓsiTJA,
VALAMINT A GYERMEKNEVEÚSJ TÁMOGA.TÁS (GYET) Es A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS (FOT) IGAZOLÁSÁT.

Egyéb jogcfmen jogosult: akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj összegének 300%-át (85.500 Ft), egyedül

élő

esetében az öregségi

nyugdfj összegének 350 %-át (99.750.-Ft).
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.
H OZZÁJÁRULOK A KÉRELEMBEN SZEREPLÓ ADATOKNAK A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI ELJÁRÁS SORÁN TÖRTÉNŐ
FELHASZNÁLÁSÁHOZ.
KIJELENTEM, HOGY TÜZIFA TÁMOOATÁS MEGÁLLAPITÁSA IRÁNTI KÉRELMEMNEK TWES EGÉSZÉBEN HELYT ADÓ
DÖNTÉS EILEN1 FELLEBBEZÉSI JOGOMRÓL LEMONDOK.

(NEMLEGES VÁUSZ ESETÉN KÉRJúK A

SZÖVEGRÉSZT ÁTHÚZÁSSAL TÖRÖLNI!)

Lovasberény, 2021........................................ .

kérelmező

Csatolandó dokumentumok:

-

a rendelet 2.§.(l) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati
példánya
jövedelmek igazolása
2. §. (2) bekezdésben foglaltak esetén a rendkívüli élethelyzet igazolása

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Átvételi elismervény.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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,

Atvételi elismervény

· · · · · · · · · · · · ·. ·. · · ·. · · .. . . . ...... ... . ........ . . .......... . . .......... . .. (név)
8093 Lovasberény,

„ „ „ „ . . „ „ „ . . „ .. „ „ .....

utca

„ . ...

hsz. alatti lakos

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Lovasberény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

a

tűzifa

vásárlási támogatásról szóló 11/2021.(X.28.)

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ...... .
erdei m3 mennyiségíi tűzifát átvettem.

Kelt: Lovasberény, 2021. .... . „

... „ „ . „ ...... .

hónap. „ .„„.nap

aláírás

Végső előterjesztői

indokolás

Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés
részletes feltételeit. Mivel egyszeri ellátásról van szó, ezért a feltételrendszert rendeletbe kell foglalni,
valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

6

J,'

FEJÉR MEGYE! KoRMÁNYHIVATAL

KORMÁNYME()BiZOTT

Kir.

O'gyiratmm: PE/O'J./644-1/2021.
(}grintéz6: Szabóné
Viktória
Tal'g)'! t&vény~i felhlv6$

Lovasberény K07.stg önkorm.Anyzat
Képvisel~tttlete

Loyasberénv
Kossuth UtCD 62.
8093
Ttsztelt Polgú'mester Úr!

Tisztelt Képvisel6--testillet!
A Minisztettlnöbfg Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára által
meghatúozott ellen6rzéei munkatervben foglaltakra tekintettel '-021. január 26.
napjút kelt {FF.m1,1293-lfl021. ilgykat&zúnú} levelemben tájékoztatást kátem
valamennyi Fejét megyében m4köd6 önkormányzat Jegyújjét61 mól, hogy az
önkormányzat szoc:Wis & gyermekvédelmi t.irgy6 rendeletei megfélelnek-e a
magasabb szintt1 fogszabüyokban el6út laitériwnoknak.
Lovasberény Község önkormányzat Képviselő-testületének „a pénzbtli is tmnisufbeni

srociális, mlaminl gyermelwédelmi ellátások htlyi szabályairól." szóló 5/2021. (V.13-)
önkormányzati rendeletére (a továbbiakban: önkormánymti. rendelet) vonatkozóan a
'fMagy~rország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 132 § (1) beke~ a} pontjában bi.ztosttott hatásköröm alapján az
alábbi

törvényességi felhívással
élek:
1.

Az önkormányzati rendelet bevezető része az alábbiakat tartalmazza:
"'Lovasberény Község ónkormán.yznta Kipvisel5-testUletének hatáskörében eljáró
Lovasberény Község Polgárme$1~re a Jcat11sztr6fovédelemról és a hon41aJpcsol6d<J egyes
töroények m6dosításriról szóló 2011. évi CXXVJll törvény 46. § (4) be~%dése érlllmtben fl
8000 Székesfolwrv~1-. Szent lst'\'<in ttl•· 9. Tcll!fon: (06·22) 526-951 l'nx: (06-Z?) S.26-952,

E-mail: b.ir~ta.t~t~rr,y,ov.h1~

32. § (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önk.ormány:zllt képuiselóttstiilef.e r~~tben szabályozza a hatáskörébe tariqz6 pénzbtlí ellábísok
megállapításának, kiftut~~ folyósíttfsának1 volamint elltnórzhének si.abályait.

45, § (3) A képuiseló--ttstület a létfenntartást vesúlyeztd6 rendkívüli &thelyutbe
kerillt, vallmúnt az idósmkostm vagy tArtósan létfenntsirlás.i gontldRl küz.d6 sumélyek
risúre rendkivülí relepülési támoguMst ki>ttles nyújtrmi.
48. § (3) Az elhunyt sumély utols6 lakóhelye szerinti települái önhmnányzat
a) a k6ltségelret hagyate'lá teherlr.int a terilletileg illete'Ja?s kíizjtgyl.6ne1 bejelenti, vagy
b) az elttmettetésre köteles sume'lyt a kiizt.emetés lcól"'geinek mtgtiritisére köteim.
A l<6ria 5.0'il/'JJID/4. szám~ h~tározata az önkormányzati rendeletalkotás
ka~sén meg.éllapítja:
11 A végrehajtási jelltggel megalbmltt 6nkormányzati rend&t esetében aumbrm a
felhatalmaz.6 jogn.abály wgjew"lése érvényességi ~UeK. mert 11z önkormtfnp:at CSllk
annak kiizbejötfévél válik noimRRlkótóvd. Önálló cél lu'ánytilxan igazodik a
felhamlmar.6 jogszabály dltal elérend.8 cifhoz, tárgijhc>z és ·f<Erettkhez.
&irt a végrehajtó jelle$gel megallmtnndó 6nhmtuínyz.ati rmdelet jcgalap nélkül
marad nkkor, ha a preambulumában megjelölt törvény ntm ad R megalkotásár~
folhatalmamst. H

1.1.1. Az. önkormányzati rendelet bevezet6 része nem felel meg a Js.zr.
rendelkezéseiitek, mivel a Szodv. 25. § (9) beJcezdés b) pontjit, 32. §
(3) bekezdését, a 45. § (3) bekezdését & a 48. § (3) bekezdését is
megjelolte felhatalma7.6 rendelkezésként, holott ezek nem
felhatalmu..ó rendelkezések.

1.1.2. Az önkorrnjnyzati rendelet bevezető ttsze nem felel meg il Jsu.
rendelkezésein~ mivel ,,a gtjennekek vtdelméról és a gyámilgyi
iga!l!gatásr6l" szóló 1997. évi XXXl. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
132. § (4) bekezdés g) pontját is megjelölte felhatalmazó
rendelkezésként, holott a Gyvt.~nek nincs ilyen jogszabA1yi helye.
1.2. A )szr. 48. § (1) bekezdése értelmében „a pontok n latin ábécé lásbetúivel és a „)"
jellel vagy pozitív egész számokból kép~rtt arab sorszámokkal jelőlltctóek

meg."

8000Szék~sfeh~1''''' Szent lslviln ti"l'9. Tt!lefon: (Ob"2i) SU.-9>1 Fax: (06·22) 52(.,..952,

E·ntail: hi~·atal@fujer.cov.hu

-s 3. TankönyvMmogaMs
4. Idősek knrácsonya
Ill. FEJEZET
Bgye'b rendellreúsek
5.Ak6ztt~

IV. FEJEZET
A személyes gandoskodást nyújtó alapellátások
6. Gyennekj61iti alapclltftás

V.FEJEZET
Záró rendelJcezések
3.1. A Jszr. 41. §-a értelmében:

„41. § (l) A jogszab.dlyrervezet dtt-ekintMtÓ!Jége érdekihen 11z ugtJanaum
jogintézmétiyt sztiba1yow szRkas2.0kat tgy1'efoglal6 önállO szerkluti egységként
alcímek alakíthatook ~.
(i) Egyttl.tn szakaszt magában foglnló ti1dm csak akkor alah'thaté ki, hn 42 (1)
~z.dés sz.erin# tag9l6s miatt a jogszabály szerlrez.etének egységessége érdekében az
szükséges.
(3) Az nldm megjelölhe - az nlábbi sorrendben 4) az alcímnek a pQziff.v egész szAmokból képzett so.rszám4t tmib sz6.nunal
jelDlvt ú
b) az aldm dmit nagy kezdóbetútiel
foglalja magában.
(4) Ha a jogszabály tervezetében az alám n ltgmagll$llüb szintű sz.erkeuti egység, az
utolsó alcím elme: „Záró rendelkezések".
N

A képviseJ6..testület a Jszr. 41. §-ával ellentétesen jelölte meg az alcímek

sorszámát

(két darab 1. sorszámú akún
normaszövegében), igy azok jogszabálysért6ek.

szerepe.I

a rendelet

3.2. A Jszr. 40. §wa értelmében:
lf40. § (1) Fejezeteket akkor kell egy jogszabály terveutébtn szerkezeti
egységként kitdakítaui, lu1 n.il.k.ség tJan ltgal4bb két oly4n önáll6 szet'ktzeti
egiJség kialnkítAsár11, ~melyek l.egalább kit-kit alcímet magukban foglalnak.

(2) A fojeutet megjelölése - az a1a1ibi sorrendben a) a fejezetnek n pozitív egész számokból képzett sorszámát római számmal,
8000 Sz~kl;'Sfchch,•lir, SZC'nt lsh;ln Lt'r9. Tt>lt~fon : (()(;-22) 52.b-951 Fox: (06-22} 521;i.q5z.
t::-m111l: !.ll\:i!.~~i;.t,ov,hu
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korm6nyrvuielet másként nem rtnddkezik,. RZ 6Jl1mri /oglallci)rtotási szerv
hRt4sklJribe tartozó klizigazgatasi hllt6sági Ugyekhen a JArúi hiv1ital j6r el."
A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében 11. § (1) bekez.dés a) pon~a

értelmében az állami fogllllkoztatási szerv hatásk/Jre"ben eljáró j4rási hivatal ellátja .az
ál14s1<eresók nyi1Vilntarlásba vételével kapcsolafo$ feladatokat, 1141amint nz álláskeresési
j4radék, tfl~6ési 6'!gély megállsipltásmxd, szündtlt.etésivtl, megsrünttttsével és
visszakórJettlifével kapcsolatos, tUW11'bti t1zokkal a foglallcQztaMst elóstgít6 Mmogotásokkal
kapcsolatos feltulalok4f, iimelyek efbftása """ tarlo'-11 ~ állami foglallro2tatási S2LTV
hatásköreöen eljáró komtányhivotal hatás~.
„Az állami foglalkoztatási szmiként eljáró jM6si <Júuárosi k!rtlleti) hivatalok általánostól
eltir6 iUeté~sségi területéről" szóló 67/2013. (m. 30.) Korm, rendelet 1. melléklet
7.8.2. pon~a értelmében Lovasberény község tekintetében az állami foglalkoztatási
szerv habisköreben a Fejér Megyei Kol'JMnyhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
jár el.
Jogszabilys~rt~st kÖVetett el a képvisel6-testiUet, amikor olyan k6zipz.gatiuli

szerv.re (tmmkailgyi kir~ndettség) hivail<ozik, amely már nem létezilc.
6.

Az önk~nnányzati rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése az alábbiakat tarialmazz.a:

7. § (1) Rendkívüli telepillési táriW811tlls állapithtiló tneg ann4k a S7;t!tne1yne~ aki
rendkívüli élethelyzetbe került vagy litfimntmtási gonddal küzd és CS11ládjába.n az egy jöre
jutó nettó havi jlivedelem az öreg9égi nyugdíj mindenkori Iegki!Jtbb Cissugének 200 %-át,
egyedül '16 vagy tgyedtlld1ló esetén 300 %-át nem hRladja meg.
(2) Az egyszeri rendkívüli települési támogatás legkisebb liss2ege 5.000.·Ft, leg111ag4s1ibb

11

lJsszege az lJregségi nyugdíj mjnde11korl legkisebb IJsszegimk 100 %·a.n

6.1. A Szoctv. 4. § (1) bekez.dés e) pop.lja értelmében ,,e Uirvény f11.kalmnzáslíb4n
csnlád: egy lakásban, wigy sumél.yes gond0.skodást nyújM bentlakásos szociiílis1

gyermekvédelmi intizményben együtt lflkó, ott bejelenielt lakóhellyel vagy
tarl6zkodási 1Jellyel rendelkező lciiuli lrozzátarloz'5k közössége."
A Szoctv. ~ § (1) bekezdés e) pontja értelmében „e t6rvény alktdmazásábcm
e.gyedülél.6: az a szetttily, aki tgijsz.tmélyes házturtásbtm lakik".
A Szoctv. 4. § (1) bekezdés 1) pontja értelmében ,,e tiirvény alknlmauisábtm

egyedülálló; az a sume1y1 aki 1J11.jado11,
külön él, kivéve, hRéletldrsa vnn."

nőtlen,

özvegy, elvált vagy luíznshírsától

8000 57.P.kesfr.I~ l'\'ar, Suni lst\'.Dn t~r 9. Tl!'iefon-' (06·22) 5.2!>-951 1'11x: (06-22} 526-%2,
E-mail: ,hOO,!al~k!er.gov.by

jOK$YAb6lyi foltitd is hiányzik és a _hat6rozat jogsy,abálysért6ntk minősül. Ez azt ü;
jelmti, hegy a ;ogsub41!fbRn írt mérkgellsi feltéükk, ulutt cok a
kllrllhnhtyek, amelyek vizsgálat6.t kbvet6en 11 hat6s4g tényltgu tnlrlegeUsi
teWlc:enységet vég~hd", a tllrvhtye$ mhlegelh; 4'úlp/elUkUnek minUsillnek.
E körben a vizsgálnt<>k hiánya ntm csupán " mirlegelést, de tágabb bttlemhen a
lw.tároZRt mtgalttpo7.lltlanságát vonja mag11 után."

„Az

egyenlő

Mnásm6dt61 és az

estlytgytnlőstg

bizlositását6l" szóló 2003. évi

CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) l. §-a sz.erint az

egyenlő

bánásmód

követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó tmnészetes
szemB.yelleL ezek csopor~aival, valamint a jogi személyekkel ~ a jogi
személyiséggel nem rendelkező szerve.z.etekk~l szemben e törvény
rendelkei.ései szerint azonos ti.szte'.lettel és körültekintéssel„ az egyéni
szempontok azonos mértéldi figyelembevételével kell eljárni.
Az Ebktv. 4. § b) pontja értelmében az egyen16 bWsm6d követelményét -

többek kOzött - ~ helyi önkormányzatok és ezek szervei jogvíszonyaik
létesftése során, jogviszonya.ikba.n, eljúáaaik és intézkedéseik sor.in
köteleselt me~

Az Gnkormányuti rendelet 7. § (2) bekezdésében nem határozza meg
konkrétan a támogatás összegének meghatAroúsa &Orbl figyelembe

veenc'lel mérlegel~si szempontokat.
Nem egyértelmil 11zab'1yoúst tartalniaz, ~ nem felel meg a
nonnavilágos84 alaptörvényj követelmény~nek, továbbá sérülhet az
Hbktv. 1. §-;ában írt alapelv, ezáltal az egyenlő bánásm6d követelménye,
valamint a .KMK véleményben foglaltak alapjin nincs meg a mérlegelés
jogsubályi fel~ele, uért e rendelkezés törvénysértt1.

7.

Az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, a 10. § (1)

bekezdése és a 11. § (3) bekezdése az alábbiakat t.artalmaua:

„8. § (1) Kjvételes mélhínyosságból jövedelemre tekintet 11élktll n rendkívüli e1ethely:zetbe
kerllló személy részére is megállapítlintó a rendkívüli települési trimogattís, ha rendkívüli
élethelyzetét hitelt érdemlően ignzolía.

9. § (1) A gipnek és fiattd felnőtt részére nyújtható rendk(vüli telepiilési támogatás
jöved{tlemre tekintet nélkül, ha a gyermeket gondozó család idósmkosan létfenntartási
gondokbl b:i2d, l1letve létfenntort6st vesu1yeztetö rendkhnlli e1ethelyzetbc került.

t:OOO 5zekesfehér\•ár, Szenl lstviln U'r 9. Te~fou: (Q6.22) 52.(,.951 FllX; (06-22) 526-952,
lromail: bi.Y.~el~Q.YJ!P

(3) A támogatást indtJkolt esetben tmnisutbmi ellátás formójáhan (tanlcöPJyv- h
t11'1$urellátás, intézményi lérfti6i díj, rulufztatds) is biztosítható.

10. § (4) A (3) bekezdhben mtgállap{tott tlfmogatás össugetól kivételes 111ilt6nyosából
'llUIXimwn 50.000.- Ft-ig el lghet térni."
Az önkormányzati rendelet 9. § (2) bekez~Hbert és a 10. § (4) bekezdésél>4m

nem határozza meg konkrétan a támogaUs össugének megha.Uroú.sa során

figyelembe veenc.i6 médegdési szempontQkat.
Nem egyértelmi szabályo2'st tartalmaz, és nem felel meg a normavilágonAg
alaptörvényi követebnEnyénel4 tov.lbbá sérülhet az Ebktv. 1. §.'ban írt alapelv,
ezáltal az egyenl6 binúm6d köVetelménye, valamint a J<MK véleményben
foglaltak a1apj6n nin~s meg a mérlegelés joguabályi feltétele, ezért e
~delkezés törVénysért6.
9.

Az. önkorm4nyzati rend~et 11. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalm~:

,;11. § (1) Tanitik~zdés mtgkónnyftist irtkklbtn - a költségvetésben jó'lláhagyott össug
ert.jéig - valnmtmnyi álbmd6 lakosa, fels6fokú k(lzoktafást intizmlnyben nappali
tag0%aton hallgatói jogviszonyban lev6 steme1yek résúre tankönyvmmogtitás állapítható
meg, szod4lis helyzetUktől ftiggetlenDl.
9.1. „A

nemuti

kii.zneveléSrol" sz616 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdése

értelmében a k6znevelbi intézmény t1z óvod~, az 61111Ufnos iskola, a gimnázium, a
szakgimnáziu.m, a sznkiskola, a. készségfejl.esztö iskola, az alapfokú múvesuti iskoln~ a
lciegészitó nemutiségi nyelvoktató iskola, 11 gtJógypedagógiai, konduktív pedag6gini
nevelisi-okttdlisi i1itézminy, a kollégium, a pedagógiai sznksU>lg61Ati intiimény, a
pe.dagógíai--szllkmai smigálmtást nyújtó iniéunény, és a kitgiszító ~mufiségi óvoda.

,,A nemzeti fols6okttiMsról 11 szóló 2011. évi CCIV. tözyény 3. § {1) bekezdése
értehnében a felsőoktatás egymnsra épülő, felsőfokú végzettségi szinkt bizlosftó
képz.ési ciklusai az alapkép.ús, a mesterképzés és a doktori kipzés.
Az önkoimánp.ati. rendelet 11. § (1) bekezdésében olyan fogalmat használ
(,Jelsdfokú k8:zoktat4sí inUzniény"), mely nem egyértelmű szabályozást
tartabnaz az ellátá6t

igény~e

vev6k részére, mely nem felel meg a

nonnavilágosság alaptörvényi követelményének. ezfrt törvénys~rt6.
9.2. A törvényess~gi felhívás 7. pontjában kifejtettek alapján törvénysért6 az
önkormányuti rendelet 11. § (1) bekezdése, mivel a települési üm.ogatAs
SOOOS.7A'l:<"Sfof1<:.1•\•á1·, S1.P1\I

l!ih~\n l(•1· 9. Ti>lt>fon : (~22) 521;·<J5'l f'll:i::

E-1\1ail:

hi,·.unl@\C~·.uruw

(Dc.-22) 526-951,
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Az MOtv. 81, § (3) bekezdés az al6bbiakat tartalmazza!
„81. § (3) A jegyi.ó

b) gyakorolfa 11. munkáltat6i jog"kat 11. polgármeskri hfoatal~ 11 közös önlumnánY1-11.ti
hivatal köztisztviselDi ét. munkavállal6i tekintetlbcn, tovlfbbá ~korolja az egyeö
munlcsfltatóí jogi>kt1t az aljegym ltldntetiben;
e) gondasWik a; önkonnánymt működésével kapcsolatos fehldRtok ellAtásáról; ... "
A rentiek alapján megállitpítható, hogy a képviselő-testUleti önkonnányzati
!eladátok ellátását a képviselö--testruet szervei biztosítja többek köZÖtt a
Lovasbetényi Polgúmesteri Hivatal.
A Lovasberényi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkaköri fekdataj.t a
jegyz6 határozza meg. A képvisel6-testületi önkormányzati hatóságj ügyben
hozott.döntések végrehajtásllval kapcsolatos feladatokat elsősorban a jegyző
végzi, de a hivatali iq>parátus egyilc tagjának, munkal<öti letrásában,
utasításk&it kiadhatja.

A k~pvisel~tület az önkorntái:iy~ti rendelet 12. § (4) bek~désében a
polprmesteri. biva.-alnak adott feladatot, mely ellmtétes az Mötv. 41. § (2)
bekezdéséyel, a 81. 8 (3) bekodésével & a 84. § (1) be\(ezdésében
foglaltakkal, ezért az törvénys&t6.

11.

Az önkormányzati rendelet 14. §·a az alábbiakat tartalmazz.a:
„14. § (1) Az önkorttufnyzat í1 gyermekjóliti alapeluítások kö'liil a gyermekjóléti szolg6/Rtof
4 Velence, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Sukoró, Zichyújfalu és
Knpolnlisnyei< Községi. Onlrormányzatok által fenntartott közös intizminy
(2) A gyertntkjóliti swlgtíltatás tétítismentes. u
11.1. Az önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a mondat nem került

befejezé.sre, igy nem felel meg a normavilágosság alaptörvényi
követelményének., ezért törvénystrt6.
11.2. Velen~

Képviselő-testüle~nek

,.a szemilyes
gondoskoMst nyújtó ellátásokról, awk igénybevéreléról, valamint a fiutcndó térítési
díjakról" szóló 19/2017. (XII.1.) önkorxnái\yzati rendelet 1. § (1) bekezdése és a
Város

önkormányzat

3. § (1) bekezdése értelmében Lovasber~ny Község Önkormányzat Képviseló-

testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti _a.lapszolg.tltatást, a

8000 Székt-sfoMn·llr, Szent lst'L•tín te„ 9. Telefon: (Of>..22) 52n-~1 Fax: (Of)-22) 526-952,
E-mail: bh!~~aJ~f*i:.ggy_.h_µ

- IS-

d) a t6rvényességi folhívdslHm foglalt hatmid6 lejártdig ti f6városí és megyei kormAnyhivatalt nem
tájlkattlltja.n
Amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló

határidő

eredménytelenül

telilc el, az Mötv. 134.. § (2) bekez.4és alapján a Kormányhivatal a törvényességi
felügyeleti eljárú egyéb eszk&z.einek alkalmazásúól mérlegelési jogkörben d6nl
Félhfvom a figyelmet arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapjAn a
Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti e.szközOk albb:nazAsit addig folytatja,
ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszilntetésre.

51.ikafthérvdr, 2021. suptember -~~ .."
Tisztelettel:

SOOOSzéksfel1~1,•ár, S:r.t>nl

l!.tvií.ll ~r 9. Telr;>fon: (00·22) 526-951 Fa>.:: ((ló-22) 526-952,
E· ma ii: ~frltc.&!21!.lni

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. ( .) önkormányzati
rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Lovasberény Község Önkonnányz.ata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (l) bekezdés 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában,
132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § ( 1) bekezdés 8) és 8a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §
( l) A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen Lovasberény községben élő, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szó 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) és (2) bekezdésében, a 3. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre, valamint a gyermekek védehnéről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott
gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
(2) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai
irányadóak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántaitásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény (a továbbiakban: Nytv.) alapján.

1. A hatáskör gyakorlása, eljárási rendelkezések
2.§
(1) A Képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörének gyakorlását a
polgánnesterre ruházza át.
(2) A szociális támogatásokról a kérelem beérkezését vagy a hivatalból indult eljárás megindítását
15 napon belül kell dönteni.

követő

3. §
( 1) ) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására iránti kérelmet az e célra
biztosított formanyomtatványon kell benyújtani a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál.
(2) A szociális támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható. A támogatás kezdeményezésére
a szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézmények vezetői is jogosultak.
(3) A jövedelem számításának és igazolásának módjára a Sztv. 4. § (1) bekezdés, valamint 10. §-ában
foglaltak az irányadóak.
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(4) Az igénylővel élő személyek meghatározása:
a)
A család fogalmára a Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt meghatározás alkalmazandó.
b)
A háztartás fogalmára Sztv. 4. § (1) bekezdés t) pontjában foglaltak meghatározás
alkalmazandó.

4. §
(1) A kérelmező a kérelemben a saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól nyilatkozik, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolást vagy annak
másolatát a kérelemhez csatolja.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem viszonyairól szóló, a
jövedelem típusának megfelelő igazolást.
(3) Ajövedelem igazolható:
a)
munkabéTből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással,
b)
amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás
is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni,
e)
nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás eseté~ a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév
elején megls:üldött elszámolási lappal, vagy a megelőző ldfizetett ellátást igazoló szelvényével
és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával,
d)
családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást
igazoló szelvénnyel vagy a kifizető szerv igazolásával, amennyiben az ellátás nem szerepel a
Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Nyilvántartási rendszerében,
e)
őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentwn fénymásolatával, illetve a Nemzeti Adóés Vámhivatalh9z ( továbbiakban: NAV) benyújtott személyi jövedelemadó bevallással,
továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással,
j)
vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolással, továbbá az adóbevallással nem
lezárt időszakra vonatkozóan a jövedelemről szóló könyvelői igazolással,
g)
egyszerűsített foglalkoztatásban végzett munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre
vonatkozó, a NAV által kiállított igazolással, vagy szerződéssel,
h)
tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal ( elismervény, postai feladóvény,
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű
magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával,
i)
ösztöndíj esetén az ösztöndíjat folyósító intézmény igazolásával,
j)
jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált
munkanélküli támogatásban nem részesül, vagy
k)
az a)--j) pontokban nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő
igazolással.

5.§
(1) A rendkívüli települési támogatás összegét a határozat meghozatalát követő öt munkanapon belül
kell postai úton elküldeni vagy átutalni a jogosult részére. Ha a postai folyósítással járó késedelem a
jogosult létfenntaitását veszélyeztetné, a rendkívüli települési támogatás a Lovasberényi
Polgármesteri Hivatal pénztárában is kifizethető.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az Sztv. 17. §.és 17/A. §-a alapján kell
ehendelni.
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II. Fejezet
Szociális rászorultságtólfoggő pénzbeli ellátások
2. Rendkívüli települési támogatás

6.§
A rendkívüli települési támogatás igényelhető a rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon:
a)
átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,
b)
gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
e)
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

7.§
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe
ketiilt vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át
nem haladja meg.
(2) Az egyszeri rendkívüli települési támogatás összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének 100 %-a.
(3) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is biztosítható gyógyszertámogatás,
élelmiszertámogatás, tüzelösegél y formájában.

8.§
( 1) Kivételes méltányosságból a rendkívüli élethelyzetbe kerülő személy részére is megállapítható a
rendkívüli települési támogatás, ha rendkívüli élethelyzetét hitelt érdemlően igazolja.
(2) Létfonntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós
létfenntartási gondnak minősül különösen:
a)
hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelés esetén,
b)
kereső tevékenységet folytató családtag halála
e)
egy hónapot meghaladóan rendszeres pénzellátás megszűnése (nyugdíjellátás, rokkant-ellátás,
járadék folyósításának, illetve egyéb ellátás megszűnése)
d)
mwikaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása által,
e)
lakhatást veszélyeztető krízisállapot (több hónapja fennálló lakásfenntartással kapcsolatos
közüzemi, szolgáltatási díjhátralék),
f)
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 3. § 70.
pontja szerint a lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése vagy
g)
bűncselekmény, vagy szabálysértés (rablás, lopás, betörés, stb.) következtében
elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére kivételes
méltányosságból települési támogatásként legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíjminimum 100%-a adható.
(4) Az egy jogosult részére egy naptári évben a 7. § ( 1) - (2) bekezdés, és a 8. § (3) bekezdés szerint
megállapítható rendkívüli települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb havi összegének 200%-át.
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9. §
(l} A gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtható rendkívüli települési támogatás, ha a gyenneket
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) A segély összege gyermekenként 15.000.-Ft.
(3) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás fonnájában (tankönyv- és tanszerellátás,
intézményi téritési díj, ruháztatás) is biztosítható.
10. §

(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési
támogatásra jogosult az eltemettető.
(2)) A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül kell előterj eszteni, a halotti
anyakönyvi kivonat, valamint az igénylő személy nevére szóló eredeti számlák bemutatásával. A
határidö elmulasztása j ogvesztö.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás összege 20.000.-Ft.

(4) A (3) bekezdésben megállapított támogatás
50.000.- Ft-ig el lehet térni.

összegétől

kivételes méltányosából maximum

(5) Kivételes méltánylást érdemlő körülmények a kérelmező családjában:
a)
fennálló munkanélküliség,
b)
fennálló tartós súlyos betegség,
e)
legalább 3 kiskorú gyermek eltartásáról gondos~odik
d)
kiskorú vagy a fiatalkorú gyermek a szülőj e halála esetén
e)
ha a kérelmező 60 év feletti személy és hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik,
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %~át.
(6) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.
(7) A temetési segélyre való jogosultság feltétele, hogy az
lovasberényi lakos legyen.

eltemettető

a haláleset

időpontjában

3. Tankönyvtámogatás
11. §

(1) Tanévkezdés megkönnyítése érdekében - a költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig valamennyi állandó lakosú, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton hallgatói jogviszonyban
levö személyek részére tankönyvtámogatás állapítható meg.

(2) Tankönyvtámogatás igénybevétele kérelem benyújtásával történik, melyhez iskolalátogatási vagy
tanulói jogviszony igazolása szükséges. Az iskolalátogatási igazoláshoz csatolni kell a befizetésre
került tankönyvek összegéről az intézmény által kiállított számlát.
(3) Tankönyvtámogatás összege jövedelemre tekintet nélkül (1) bekezdés szerinti
4

a)
b) ·

-a felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató személyek részére 15.000.-Ft támogatás
állapítható meg.
A tankönyvtámogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a mindenkori év szeptember 30.
napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

4. Idősek karácsonya

12.§
( l) A 70 éven felüli idős személyeket (karácsony előtt) természetbeni támogatásban lehet részesíteni,
amennyiben a költségvetésben az erre elkülönített összeg rendelkezésre áll. Az egy före jutó
támogatás összegét, (nevezetesen karácsonyi csomagot) - egységesen, a megadott összeghatáron
belül - a polgármester ál 1apítj a meg és a következő testületi ülésen beszámolással tartozik a képviselő
testület felé.
(2) Ajándékcsomagra az jogosult, aki december 31-ig betölti születésének 70. évét, és tárgyév
november 30. napjáig állandó lakcímmel rendelkezik Lovasberény község közigazgatási területén.

Ill. Fejezet

Egyéb rendelkezések
5. A köztemetés

13. §
(1) A köztemetés elrendelése esetén a Sztv. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.
(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személy kérelmére,
a)
a köztemetés költségeinek visszafizetésére legfeljebb nyolc havi részletfizetési lehetőséget
biztosít, vagy
b)
a megtérítési kötelezettség alól mentesíti a kérelmezőt, ha családjában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át,
egyedülálló esetében öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át és különös méltánylást
érdemlő körülmények állnak fenn esetében.
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények különösen a kérelmező családjában:
a)
fennálló munkanélküliség,
b)
fennálló tartós súlyos betegség,
e)
legalább 3 kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.
(4) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.
6. Gyermekjóléti alapellátás

14.§
Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálatot a Velence, Nadap,
Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Sukoró, Zichyűjfalu és Kápolnásnyék Községi
Önkormányzatok által fenntartott, a „HUMÁN" Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Székhelye:
Velence, Zárt utca 2.) társulás útján látja el.
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IV. Fejezet
Záró rendelkezések

15. §
Hatályát veszti a pénzbeli és tennészetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi e11átások helyi
szabályairól szóló 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelet.

16.§
Ez a rendelet 2021. november l-jén lép hatályba.
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1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Kérelem.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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Kérelem
rendkívüli telepütési támogatás megállapításához
Igénylő

adati

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ........... „ •..•..•.. „„.„ .. „ •.. „ ............. „ ........... „ ..... „ ..• „ •• „ .. „.„„ ....... „.„ .. „ ......... „ .. „ ...... „ ... „.
Születési neve: .„„ ...... „.„.„„„.„.„„.„ .. „„.„„„„ .. „ ..• „.„„„„„„.„„„„„.„„„ ... „.„„.„ ... „ ....... „.„ .. .
Anyja neve: .. „. „ ..... . ..... „ ... ...... ..... „

. . • „. „

.. „ „ ... . ........ „ .. „ „ „ . „ . „ .. „ . .. „ ..... „. „ „ „ „ „. „ „. „ . .. „ .... „ „

Születési hely, év, hó, nap: .. „ ..... „ „ •. „„ .... .......... „ .„„.„„„„.„„ . „.„„ ......... „.„ ..... „ ........ „.„ . . „ .. .
Lakóhely: .„ ........................•.. „„„„„„„.„ ................... „ .. „„ .•.......... „ ......... „ •.••.. „ „ •.. „.„ .. „.„ ... „
Tartózkodási hely:

„ „ „. „ „ .. „ ... „ „ „„ ... „ ... „. „. „ „ „. „ .. „ ... „

Bankszámlaszám

(akkor

kell

megadni,

„ „ .... „. „. „ ... „ .. „ „. „ .. „. „ „ „. „ „. „. „. „ „

ha

a

folyósítást

bankszámlára

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .... „ ..............••• „„„ ..• „ .... „ .......••• „„„.„„„ •.. „.„„.„.„„„.
Adóazonosítójel: : „ „. „. „. „. „ ..... „. „. „. „„ ... „„. „ ... „ „ .•• „. „ ... „ ••.. „. „ .. „ .... „. „ „. „. „ .. „. „. „. „.„„ ...
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

. „ . . . .......... . ... . • .......... . „ .. „ „ • ... „.

Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
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 rész aláhúzandó)
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a megfelelő rész aláhúzandó),

kéri.):

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

Név

TAJ szám

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Rokoni fok

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyúJtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezö közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a} a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező , felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmanyokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
e} korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 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 gyennek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa
vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.)

5. A települési támogatás igénylésének indoka:

A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó.
meg. )

Egyidejűleg

csak egy forma

jelölhető

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
b} a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe
kerülése okán
e) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem.

6. Jövedelemi adatok
- A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a
havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Akérelmezö érelmezővel
jövedelme $ háztartasban
házastárs
~rs) jövedelme

A kérelmezövel közös háztartásban elő
egyéb rokon jövedelme

Összesen

o

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogvíszonyból
szánnazó jövedelem és
táonénz
2. Térsas és egyéni
váUalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesltéséből származó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás
egyéb nyugdijszerü
ellátások
5. A gyermek
ellátásához és
gondozasához
kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. önkormányzat és a
munkaügyi szervek által
foly6sftott rendszeres
pénzbeli ellátás
(álláskeresési
ellátás,FHT, RSZS
stb.)
7. Föld bérbe adásából
származó
jövedelem
8. Egyéb ( ösztöndíj.
értékpaplrból szarmazó
jövedelem, stb.)
9. Osszes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: .„

„ .. „ . „ „ .. „ „ .. „ . „ „.

FVhó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

IV. Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem

teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak

megfelelnek.
Kelt: .. „ ....... „ .........•.. „ ........................ „ ..... „ ..... . „, ....„.„.„ •• „ ........ „„ ............. „ •••.... „ ..

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

Kelt: .. „ . „ .. „„ .. „.„.„.„ . „„„ .... „„„ .. „ „ „ „ .... „„.„.„.,

kérelmező

.„„„.„.„. „„ .. „ ..... „.„„„ . „ .. „.„„. „„.

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelem
rendkívüli települési támogatás megállapításához
Igénylő adati

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ............... „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , •• ,, •• , ••• ,,,,.,, ••• ,, •• , •• ,
Születési neve: .............. „„.„ ...•.•...•.. „ „ .. „ •. „ ..•...•.. „ „ •...•. „ ••..•.. „ „ ..•.. „ .•..•.. „ •..... „ •... „ .. „ ......... „
Anyja neve: .„ ....•..•......... „ ......•. „ ..•......•..•...•..•...•.......... „

„ ...................•..•....•..•..•. „ ..•..•.....•......•

Születési hely, év, hó, nap: .......... „.„ .. „.„ •. „ .. „.„ .. „.„ ..•. „ .......... „.„.„ ..•.•..................................
Lakóhely: „ .. „ .•. „.„ ..•.•. „ .. „ •.. „ .. „ „ ...•.. „ •... „ .. „ „ •.. „ ... „ „ .•..•. „ .. „.„„ ...•...•„„.„„.„.„.„.„„„„.„ .....
Tartózkodási hely: .„ „.„.„ „ „ „ „ „ „ „ „„.„.„ „ „ „ „.„ „.„.„„ „ „ „ •... „
Bankszámlaszám

(akkor

kell

megadni,

ha

a

.... „ ... „„. „. „. „ „ .. „ „ .. „„. „ .. „. „.

folyósítást

bankszámlára

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: „ „ „ „ „„. „„.„ „. „.„ „ „ „ „ .. „. „ „ „ „. „.„.„ „.„ „. „.„. „.„ „„ „.
Adóazonosítójel: : „.„.„„ .. „ „ .. „.„ .. „ „ .. „ ... „ „ .. „ .. „.„.„ ... „ .. „ •• „.„„ •••• „ •• „.„.„„.„„ .„ ••• „ „ „ „ „ .• „
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

„. „ „ „ „ „ „ „ .......... „ „ „ „ „. „ .. „ „ „

.„. „.„ .. „ „ „ „ „ „ „ „.„. „. „„. „ „ „ „ „ „ „.„ „.„„„ „.„.„. „„.„.„

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 rész aláhúzandó)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a megfelelő rész aláhúzandó),

kéri.):

-

4. lgénylövel közös háztartásban élők:
• A kérelem benyújtásának időpontjában az települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók, a kérelmezö családjában lakók adatai;
Név

TAJ szám

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Rokoni fok

(család: egy lakasban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezó közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a} a házastárs, az élettárs,
b} a húsz.évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkezö, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkezö, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az aulísta, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyennek, 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 szülő, illetve a szülő házastársa
vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhelryel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.}

5. A települési támogatás igénylésének indoka:

A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó.
jelölhetö meg.)

Egyidejűleg

csak egy forma

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
b) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkivüli élethelyzetbe
kerülése okán
e) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem.

6. Jövedelemi adatok
A kérelmezö, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élö gyermekeinek a
havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

érelmezövel

A kérelmezővel közös háztartásban eló
egyéb rokon jövedelme

s háztartásban
~ házastárs
~rs} jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
számlazó jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesitéséból szánnazó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás
egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5. Agyermek
ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Onkonnányzat és a
munkaügyi szervek állal
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
(álláskeresési
ellátás,FHT, RSZS
stb.)
7. Föld bérbe adásából
szarmazó
jövedelem
8. Egyéb( ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, stb.)
9. Osszes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: .............................. FVhó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

•
IV. Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakor1ó szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában

kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak

megfelelnek.
Kelt:

„ ... „.„ .. „.„ .•.. „„.„ ... „ „ ..•... „ „ .. „ ..• „ ......•....... , .„ ..... „ •........•••• „ „ .. „.„ ... „ •.. „ ..• „ .. „.

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

Kelt: .„ ....... „.„.„.„ .• „.„.„„ ..• „ ..•.•... „ .. „„ ..•..•..•. „ .. ,

kérelmező

.•..•...• „ „ ................... „ •• „ ... „ ... „.„„.

nagykorú hozzátartozók aláírása

•
Végső előterjesztői

indokolás

Kormányhivatal által megállapított törvénysértések kiküszöbölése új rendelet megalkotását
indokolta.

8

s.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati
rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában,
132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) és 8a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen Lovasberény községben él6, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szó 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) és (2) bekezdésében, a 3. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott
gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
(2) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai
irányadóak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény (a továbbiakban: Nytv.) alapján.
1. A hatáskör gyakorlása, eljárási rendelkezések

2.§
(1) A Képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörének gyakorlását a
polgánnesterre ruházza át.
(2) A szociális támogatásokról a kérelem beérkezését vagy a hivatalból indult eljárás megindítását
követő 15 napon belül kell dönteni.
3. §

(1) ) A pénzbeli és tennészetbeni szociális ellátások megállapítására iránti kérelmet az e célra
biztosított formanyomtatványon kell benyújtani a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál.
(2) A szociális támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható. A támogatás kezdeményezésére
a szociális, egészségügyi, nevelési és 01.'tatási intézmények vezetői is jogosultak.
(3) A jövedelem számításának és igazolásának módjára a Sztv. 4. § (1) bekezdés, valamint 10. §-ában
foglaltak az irányadóak.
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(4) Az igénylővel élő személyek meghatározása:
a)
A család fogalmára a Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt meghatározás alkalmazandó.
b)
A háztartás fogalmára Sztv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak meghatározás
alkahnazandó.

4. §
(1) A kérelmező a kérelemben a saját> valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól nyilatkozik, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolást vagy annak
másolatát a kérelemhez csatolja.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem viszonyairól szóló, a
jövedelem típusának megfelelő igazolást.
(3) A jövedelem igazolható:
a)
munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással,
b)
amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás
is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülöiútve kell feltüntetni,
e)
nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév
elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző kifizetett ellátást igazoló szelvényével
és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával,
d)
családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást
igazoló szelvénnyel vagy a kifizető szerv igazolásával. amennyiben az ellátás nem szerepel a
Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Nyilvántartási rendszerében,
e)
őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a Nemzeti Adóés Vámhivatalhoz ( továbbiakban: NAV) benyújtott személyi jövedelemadó bevallással,
továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással,
f)
vállalkozásból szánnazó jövedelem esetén a NAV igazolással, továbbá az adóbevallással nem
lezárt időszakra vonatkozóan a jövedel emről szóló könyvelői igazolással,
g)
egyszerűsített foglalkoztatásban végzett munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre
vonatkozó, a NAV által kiállított igazolással, vagy szerződéssel,
h)
tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal ( elismervény, postai feladóvény,
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű
magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által
megelőlegezett gyennektartásdíjról a gyámhivatal határozatával,
i)
ösztöndíj esetén az ösztöndíjat folyósító intézmény igazolásával,
j)
jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykoní családtagja regisztrált
munkanélküli támogatásban nem részesül, vagy
k)
az a)-j) pontokban nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő
igazolással.

5.§
( 1) A rendkívüli települési támogatás összegét a határozat meghozatalát követő öt munkanapon belül
kell postai úton elküldeni vagy átutalni a jogosult részére. Ha a postai folyósítással járó késedelem a
jogosult létfenntartását veszélyeztetné, a rendkívüli települési támogatás a Lovasberényi
Polgármesteri Hivatal pénztárában is kifizethető.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az Sztv. 17. §.és 17/A. §-a alapján kell
elrendelni.
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II. Fejezet
Szociális rászorultságtólfüggő pénzbeli ellátások

2. Rendkívüli települési támogatás

6.§
A rendkívüli települési támogatás igényelhető a rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon:
a)
átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,
b)
gyennek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
e)
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

7.§
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe
került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy fóre jutó nettó havi jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át
nem haladja meg.
(2) Az egyszeri rendkívüli települési támogatás összege az öregségi nyugdíjminirnwn mindenkori
legkisebb összegének 100 %-a.

(3) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is biztosítható gyógyszertámogatás,
élelmiszertámogatás, tüzelősegély fonnáj ában.

8. §
(1) Kivételes méltányosságból a rendkívüli élethelyzetbe kerülő személy részére is megállapítható a
rendkívüli települési támogatás, ha rendkívüli élethelyzetét hitelt érdemlően igazolja.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós
létfenntartási gondnak minősül különösen:
a)
hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelés esetén,
b)
kereső tevékenységet folytató családtag halála
e)
egy hónapot meghaladóan rendszeres pénzellátás megszűnése (nyugdíjellátás, rokkant-ellátás,
járadék folyósításának, illetve egyéb ellátás megszűnése)
d)
munkaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása által,
e)
lakhatást veszélyeztető krizisállapot (több hónapja fennálló lakásfenntartással kapcsolatos
közüzemi, szolgáltatási díjhátralék),
f)
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 3. § 70.
pontja szerint a lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése vagy
g)
bűncselekmény, vagy szabálysértés (rablás, lopás, betörés, stb.) következtében
elszenvedett létfe!Ultartást veszélyeztető élethelyzet.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére kivételes
méltányosságból települési támogatásként legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíjminimum 100%-a adható.
(4) Az egy jogosult részére egy naptári évben a 7. § (1) - (2) bekezdés, és a 8. § (3) bekezdés szerint
megállapítható rendkívüli települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb havi összegének 200%-át.
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9.§
(1) A gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtható rendkívüli települési támogatás, ha a gyeimeket
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A segély összege gyennekenként 15.000.-Ft.
(3) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában (tankönyv- és tanszerellátás,
intézményi térítési díj, ruháztatás) is biztosítható.

10.§
(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési
támogatásra jogosult az eltemettető.
(2) ) A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül kell előterjeszteni, a halotti
anyakönyvi kivonat, valamint az igénylő személy nevére szóló eredeti számlák bemutatásával. A
határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás összege 20.000.-Ft.

(4) A (3) bekezdésben megállapított támogatás

összegétől

kivételes méltányosából maximum

50.000.- Ft-ig el lehet térni.
(5) Kivételes méltánylást érdemlő körülmények a kérelmező családjában.:
a)
fennálló munkanélküliség,
b)
fennálló tartós súlyos betegség,
e)
legalább 3 kiskoru gyermek eltartásáról gondoskodik
d)
kiskorú vagy a fiatalkorú gyermek a szülője halála esetén
e)
ha a kérelmező 60 év feletti személy és hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik,
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(6) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.

(7) A temetési segélyre való jogosultság feltétele, hogy az
lovasberényi lakos legyen.

eltemettető

a haláleset időpontjában

3. Tankönyvtámogatás
11. §

(1) Tanévkezdés megkönnyítése érdekében - a költségvetésben jóváhagyott összeg ereJe1g valamennyi állandó lakosú, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton hallgatói jogviszonyban
levő személyek részére tankönyvtámogatás állapítható meg.
(2) Tankönyvtámogatás igénybevétele kérelem benyújtásával tötténik, melyhez iskolalátogatási vagy
tanulói jogviszony igazolása szükséges. A:z iskolalátogatási igazoláshoz csatolni kell a befizetésre
került tankönyvek összegéről az intézmény által kiállított számlát.
(3) Tankönyvtámogatás összege jövedelemre tekintet nélkül (1) bekezdés szerinti
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a)
b)

a felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató személyek részére 15.000.-Ft támogatás
áUapítható meg.
A tankönyvtámogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a mindenkori év szeptember 30.
napja. A határidő ehnulasztása jogvesztö.

4.

Idősek

karácsonya

12.§
(1) A 70 éven felüli idős személyeket (karácsony előtt) természetbeni támogatásban lehet részesíteni,
amennyiben a költségvetésben az erre elkülötútett összeg rendelkezésre áll. Az egy före jutó
támogatás összegét, (nevezetesen karácsonyi csomagot) - egységesen, a megadott összeghatáron
belül - a polgármester állapítja meg és a következő testületi ülésen beszámolással tartozik a képviselő
testület felé.
(2) Ajándékcsomagra az jogosult, aki december 31-ig betölti születésének 70. évét, és tárgyév
november 30. napjáig állandó lakcímmel rendelkezik Lovasberény község közigazgatási területén.

Ill. Fejezet
Egyéb rendelkezések
S. A köztemetés

13. §
(1) A köztemetés elrendelése esetén a Sztv. 48. §-ának szabályai szerint kell eljánú.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személy kérelméret
a)
a köztemetés költségeinek vissz.afizetésére legfeljebb nyolc havi részletfizetési
b)

lehetőséget

biztosít, vagy
a megtérítési kötelezettség alól mentesíti a kérelmezőt, ha családjában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át,
egyedülálló esetében öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át és különös méltánylást
érdemlő körülmények állnak fenn esetében.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények különösen a kérelmező családjában:
a)
fennálló munkanélküliség,
b)
fennálló tartós súlyos betegség,
e)
legalább 3 kiskorú gyennek eltartásáról gondoskodik.
(4) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.

6. Gyermekjóléti alapellátás
14. §
Az Önkonnányzat a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálatot a Velence, Nadap,
Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Sukoró, Zichyújfalu és Kápolnásnyék Községi
Önkormányzatok által fenntartott, a ,,HUMÁN" Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Székhelye:
Velence, Zárt utca 2.) társulás útján látja el.
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Iv. Fejezet
Záró rendelkezések

15.§
Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 5/202 l. (V. 13.) önkormányzati rendelet.

16.§
Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

~-/~
Südi Mihály
polgánnester

Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2021. október 28. napján.

/ .
.,)
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1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Kérelem.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7

Kérelem
rendkívüli települési támogatás megállapításához
Igénylő adati

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: .. „.„ .......... „ .. „ ..... „„„„ .. „„.„.„ ........ „ ..... „ ... „ ........... „„„„„ ............. „ ... „ ........ „.„ ......... „.
Születési neve: .... „ ........ „ .............. „ .. „ ........... „„„.„ ..... „ ..... „ ................. „„ ......... „„.„ ....... „ ... „.
Anyja neve: ... „.„ ..... .. „.„.„.„„ ... „ .. „ ... „„„ .. „ .. . „ .. „ .. „„ .. „ .. ...... .... „ •.... ... „ ... „.„ ... ... „ .... „ ....• „„ ..
Születési hely, év, hó, nap: .„ ........ „„ ........ „ ..... „ „ „ „ .. „ ..... .•. „„.„ ........... „„„ ........ „ ..... „„.„.„„ ..
Lakóhely: ... „.„.„„ ........... „ .................. „„ .......... „„„„„ ........ „ .• „ ...................... „.„ .. „„„ ...... .. „„
Tartózkodási hely: ............. „ ........... . „ .„.„ „ ............. ................... ................... „ „ ........ „ ... „ ....... .
Bankszámlaszám

(akkor

kell

megadni,

ha

a

folyósítást

bankszámlára

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: „ .... „ . . . . „ •... „ ...... „ ...• „„ .......... „„. „. „ .. „ ...... „ •............ „.
Adóazonositójel::

„ ... „.„.„„.„ .... „ .. „ .. „„.„ .... ...... „ .. „ ..... .. „ ....• „„„ ..... .. „ .. „„„.„„ ........ „ .. „ .. „ ..

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ...... ......................................... .
Telefonszám (nem kötelező megadni}: „„ ......... „„ .. „ .... „ ........ „„ .... „ .... „.„.„ ........... „„ ......... „.

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a megfelelő rész aláhúzandó),
2. Áltampolgársága: 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 rész aláhúzandó)
Kijelentem, hogy életvitelszerüen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a megfefe/ö rész aláhúzandó},

kéri.):

4. Igénylővel közös háztartásban élők:

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

TAJ szám

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Rokoni fok

..

(család: egy lakasban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi rntézményben együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az éjettárs,
b} a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendefkezö, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelözöen
is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa
vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.)

5. A települési támogatás igénylésének indoka:

A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma
meg. )

jelölhető

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
b) a családban

nevelkedő gyermekre tekintettel a család

létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe

kerülése okán
e} elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem.

6. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának {élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a
havi jövedelme forintban:

A jövedelmek tlpusai

A kérelmezö érelmezövel
jövedelme aháztartásban
házastárs
~rs) jövedelme

A kérelmezövel közös háztartásban elő
egyéb rokon jövedelme

Összesen

o

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó íövedelem és
táooénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jövedelem
4. NyugellMas, baleseti
nyugellá1ás
egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5. A gyermek
ellá1ásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék, gyennektartásdíj,
árvaeHátás)
6. Onkormányzat és a
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
{álláskeresési
ellátás,FHT, RSZS
stb.)
7. Föld bérbe adásából
SZáílTlaZÓ
lövedelem
8. Egyéb ( ösztöndij,
értékpaplrból származó
jövedelem, stb.)
9. Osszes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

(ügyintéző

tölti ki:

„. „

. „ .• „ „. „.

„ . „.

„ .. „

Ft/hó.

{A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

IV. Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útíán - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem

teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak

megfelelnek.
Kelt

„ .. „ .........•. . .. „ ................... .................... „„ .. . , ........... ..................... „„ ................ „

nagykorú hozzátartozók aláírása

kérelmező

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén, ké~ük a szövegrészt áthúzással törölni.)

Kelt: ............. „ . • . „ •• „

„. „ .... „ „ ..... „ .• „ „ . „ • • . „ .• „

kérelmező

„ ...., ...... „

„.„ „. „ .. „ „. „ ... „

.„. „ ... „ ... „. „„.

nagykorú hozzátartozók aláírása

Végső előterjesztő i

indokolás

Kormányhivatal által megállapított törvénysértések kiküszöbölése új rendelet megalkotását
indokolta.
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LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK 2021. ÉVI MUNKATERVE

január
1.) Polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékének megállapítása
előadó: Südi Mihály poJgánnester
3.) Költségvetési előirányzat módosítása
előadó Südi Mihály polgánnester

4.) Óvoda 2018-2019 működési beszámolója
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

február
1.) 2021. évi költségvetés elfogadása
előadó: Südi Mihály polgármester
2.) Polgármester szabadságolási terve
előadó: Südi Mihály polgármester
3.) Vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló bizottsági jelentés megtárgyalása
előadó: Bercsényi Mik1ós bizottsági elnök
4.)

Jegyzői

beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett

tevékenységéről
előadó: Dr. Koncz László jegyző

5) Óvoda nyári szünidei zárva tartása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

március

1.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendelet
felülvizsgálata
előadó: Dr. Koncz László
2.) Óvoda beiskolázási terv jóváhagyása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné intézmény vezető
3.)Egyebek

április
1.) 2019. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet) elfogadása
előadó: Südi Mihály polgármester

2.) Óvodai beiratkozás jóváhagyása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné intézmény vezetö
3.)Egyebek

május

l .} Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
előadó: jegyző, és a Humán Családsegítő Szolgálat
2.)Egyebek

június 29.
1.) KDV Társulási Megállapodás módosítása
előadó: Südi Mihály polgánnester
2.) Döntés mini8 Bölcsőde létesítéséről
előadó: Südi Mihály polgármester
3.) Önkormányzati dolgozói létszámbővítés megtárgyalása
előadó: Südi Mihály polgármester

4.) Pályázat benyújtása a Magyar Faluprogram keretében meghirdetett ,~elelös
állattartás elősegítése" című pályázatra
eJöadó: Südi Mihály polgármester
5.) Katolikus hitéleti tábor támogatása
előadó: Südi Míhály polgármester
6.) Fejérvíz Zrt-vel kötendő bérleti és üzemeltetési szerződés jóváhagyása
előadó: Südi Mihály polgármester

augusztus 10
1.) Kérelem a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
előadó: Dr. Koncz László jegyző
2.) Törvényességi felhívás megtárgyalása
előadó: Dr. Koncz László jegyző
3.) Gyermekek napközbeni ellátásáét fizetendő térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
előadó: Dr. Koncz László jegyző

4.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
előadó: Dr. Koncz László jegyző
S.) Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa támogatásra
előadó: Südi Mihály polgármester
6 .) Szolgálati lakás beruházás befejezése,
e1öadó: Südi Mihály polgármester

bérlő

kijelölése

7.) Vasúti átjárókra vonatkozó közúti jelzőtáblák eltávolításának
engedélyezése

előadó:

Südi Mihály polgánnester

szeptember 28
1.) Költségvetési előirányzat módosítása
előadó: Südi Mihály polgármester
2.) Egészségügyi alapellátás körzetinek megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
előadó: Südi Mihály polgármester
3.) Lovasberény 275 brsz-ű ingatlanra vonatkozó építési tilalom
megszüntetése
előadó: Südi Mihály polgármester
4.) GDPR felkészítésére és adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásra
vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
előadó: Südi Mihály polgánnester
5.) Közterület elnevezése
előadó: Südi Mihály polgármester
6.) Tűzoltó egyesület támogatása
előadó: Südi Mihály polgármester

7.) Ügyvédi megbízási szerződés megtárgyalása
előadó: Südi Mihály polgánnester

október 26
l .) Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkonnányzati rendelet
megalkotása
előadó: Südi .Mihály polgármester
2.) Törvényességi felhívás megtárgyalása
előadó : Dr. Koncz László jegyző
3 .) PénzbeJi és természetben szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

előadó:

Dr. Koncz László jegyző

4.) GDPR felkészítésére és adatvédelmi tisztviselő srolgáltatásra vonatkozó
ajánlatok megtárgyalása
előadó: Südi Mihály polgármester
5.) Képviselő-testület 2021. évi munkaterve
előadó: Dr. Koncz László jegyzö
6.) Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos beépítésre szánt
terület kijelöléséről
előadó: Südi Mihály polgármester

november 30.
1.) 2021. évi költségvetés előirányzat módosítás
előadó: Südi Mihály polgármester
2.)Egyebek

december 14
1.) Belső ellenőrzési terve elfogadása
előadó: Dr. Koncz László jegyző
2.) Illetménykiegészítésről szóló önkonnányzati rendelet megtárgyalása
előadó: Dr. Koncz László jegyző
3.)Egyebek

Közmeghallgatás 2021. november

'J {l/, o/11 '!flt6--l1 (}DJ~
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Elöterjesztés
Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos, beépítésre szánt
terület kijelöléséről és
Tisztelt Képviselő-testület!
Lovasberény Község Önkormányzat településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
folyamatban van.
A felülvizsgálatra vonatkozóan elkészu.lt tervdokwnentáció, mely az előterjesztés mellékletét

képezi.
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról sz.óló 2021. évi XXXIX.
törvény módosította az é~tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényt (továbbiakban: Etv.).
Új szabályként 2021. július 2. napjától alkalmami kell az Étv. 7.§ (3) e) pontját, amely szerint

„ a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra nővelhető, amilyen célra a
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs meefele/ó terület, és ez/ a települé.ri
önkormányzat képviselö-testülete kűlőn döntéssel igazolja. "
A felülvizsgálat során két területet érintően kertll sor új beépítésre szánt terillet kijelölésére.
A 4. változtatási pontnál az északi fejlesztési területen három zöldterületnek kijelölt területrész
kerül kertvárosias lakóterilletbe. a vasút melletti gaz.dasági területnél pedig a tervezett véderdő
a tényleges használat szerinti gazdasági területbe kerül át. Fenti tájékoztatás mellett javasolom
a T. Képviselő-testületnek, hogy a határozat-tervezet szerinti döntéseket hoZ?.a meg.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Lovasberény,2021.október

Süd.i Mihály
polgármester
Határozati javaslat
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos, beépítésre szánt
terület kijelöléséről
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) e) bekezdése alapján az alábbiak szerint

dönt:
1. Lovasberény településrendezési eszközeinek felülvizsgálata beépítésre nem · szánt

zöldterület és erdö teruletből beépítésre szánt terület {lakó és gazdasági
területfelhasználás) növelésével jár.
2. A beépítésre szánt terület kijelölése azért történik, mert mindkét területen helyhez kötött
és a település már beépítésre kijelölt területén belOl nincs erre célra megfelelő terület.
Határidő:

Felelős:

2021. október ....
polgármester
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Titrgy: Re: árajánlatkérés
Feladó: Attila Herczog <borobertakft@gmail.com>
Dátum: 2021. 10.13.13:52
Cfmzett: Rozgonyi Csitla <penzugy@lovasbereny.hu>

Kedves Csilla 1
Mellékletként csatolva küldjük ajánlatunkat kért tételekre!
Várjuk visszajelzésüketr
Merza Gabriella
Köszönettel:
Boro-Berta Kft
Herczog Attila
20-5911-649

Rozgonyi Csilla <Qenzugy_@.lovasberenv..hu> ezt írta (idlSpont: 2021. okt. 4., H, 11:32):
Tisztelt lovasberényi Tüzép Bt. I
Mellékelve küldöm Lovasberény Község Önkormányzatának árajánlatkérő
levelét.

Üdvözlettel:

Rozgonyi Csilla
Gazdálkodási előadó
Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény Kossuth u. 62.
+36-30-151-7089

- Mellékletek:
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El a(Z) Ajánlat s RlskCont Bt (Esztergom) rendszerével kész.Olt.

SldllTtó:

Ve\15:

Boro-Berta Kft.

883

Lovasber6ny Község

önkormányzatönkormányzeta
Clm:

8083 Csákvár
Téncslcs utca 13

Cfm:

Bank:

Budapest Bank

Bank:

Tel./emall

10102952·33477800-01003000
22-254-329 /1 borobertakft@gmail.com

Tel.lomaR: 11

8093 Lovasberény
Kossuth út 62

d6s:z6m:

dószám: 13796697-2-07

Flatéei mód:

Rendelésmm:

~rvényesség:

Kelte:

HatáJfd6;

2Q2j, lQ, ll.

2Q2l. j Q, jj 1

~jH~Dl

22.21, jQ. jj .

Megjegyzés

Memo:

VTSi 1 ~11s1sii1m
3025
1&76

16-61-4

Megnevezés
Téó<6 Barabés hasáb szme Gerecse
6cm 10,8m2/I
Jardes28gély szill1te 1m

367,20 m2
714,00

3 228,3465 27%

1185448,82

320071.18

1 505 521),00

549780,00

606.2992 m.
600,0000 27%

432a97,64

116882,36

28&Xl,00

7776,00

36576,00

4 950.0000 27%

237600,00

301752,00

3 22S,3465 27%

132 362.20
40157,48

64152.00
35 737,80

db

2512

MLmG-20-as

48,00 db
48,00 db
41,00 m3

3635

Muva 2-+es (~)

10.00 m3

4 015.7480 27%

4415

2801

Raklap hasznélai dlj, Barabéskö

~15

2780

Raklap ~1 Barabás~

60.24.

IKmkl M;nn~ l Ml! 1~!.~g~1.ídÁfsl1 Ni. íl1ils IAfa 6n615' Be. jáf!s 1

10842,52

168100,00
51000.00

8155

Sóder, dunai 0-16-os

13.00 m3

7 007.8740 27%

91102,36

2'4 591,64

115700,00

25230000

399

cemen 25kg'zs 5611

100.00 Z$á

1 023.6220 27%

102362,20

27637.80

130000,00

44152020

2787

Ra~p betékjjj. MAV EUR

2,00 db

2 600,0000 27%

5200,00

1404.00

6 6()4,()()

1838

Hom>k mosott 0, 1~

5,00

~

5 905,5118 27%

29 527,56

1912,44

37500,00

1135

Fuvardlj, k61Wlílett szolg•Jtatás S

6,00

db

5 000,0000 27%

30000,00

8100,00

38100.00

569

Fuvardfj. k6zvetl1ett szolgéllalAs, K

4.00 db

25 000,0000 27%

100000,00

27000,00

127000,00

47 244,0945 mr.
51181,1024 27%

141 732,26

38'J.fJ1,72
13818,90

180000.00

559

Fuvsnflj, közveUtelt szolgMal6s, K

3,00 db

1135

FuvanlQ, kötvelllell smlg411a!ás S

1,00

db

Jtq«uJttph

51181,10

Nettó érték:
ÁFA érték:

Áfa%

Nettó érték

Ara érték

Bruttó érték

21%

2 608 371,6S

704 260,35

3 312 632,00 HUF

Ősszesen:

l 608 372,00
704 260,00
3 312 632,00 HUF

Azaz: H4rorrmtli6-háromsZ.4z.tlzenkettOezer·llalszézharmlnclcett6 HUF

Araink tekintetében e változás jogát fenntartjuk, áraink kizárólag tájékoztató jellegOek!

Aláfris

1t1

65000,00
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Tárgy: Ajánlat_SZ2104181AJ_Lovasberény Község Önkormányzata_{58081)_Hivatkozás:
Feladó: Horváth Henrietta <horvath.henrietta@etyekituzep.hu>
D'1um: 2021. 10. 08. 10:29
Cfmzett: "sudl.mihaly@lovasbereny.hu 11 <sudi.mihafy@lovasbereny.hu>
Tisztelt Polgármester Úri

Csatoltan küldöm ajánlatunkat, a járdaépftéshez szükséges anyagok vonatkozásában.
Ajánlat érvényességi ideje: 2 hét
Kérdés esetén hfvjon bizalommal.
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Horvéth Henrietta
(l l HÁZ
Centrutn

értékesitó
Mot.11: +3' 20 314 8'79

SIINT fLOIUlM KRT.

E·m• il: horvath.henrietta@etyeldtuzep.hu
Cfm:
8000 SdkesfeMrvár, Kisköt .ttja 5/a

- Mellékletek:
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Etyeki Tüzép ft

·HÁZ
Centrum
SZENT flÓRIÁH KRT.

2091 Etyok. Ko.uuth Lo10' vtco 72/S

Banbzómlc: 14 100 220-723478.i9.01000003

Telefon ~36-22-726-013

Adói zóm: 1299764.4-2-07. E'U: HU129976.44

E-moít· izfvorOetyelmuzep.hu

Cégjegyz1Au:6m· 07.09-009262

Web hnp //fuzep.co.hu

1000 Sté Jceafehérv6r, Kiskut útja 5/o

Ajánlat
Lovasberény Község önkormányzata

Ajinlat azám:

Kód:
Cfm:

58081

Hfvatkozis:
Sajtit adószám:
AfAnlat érvényes:

Adószém:

1572742~2-07

Ajánlatk6r6:

8093 Lovasber6ny
Kossuth Lajos utca 62

Ogytntn6:
Telefon, fax:

+3622456024

E-mail clm:
Átvev6~

Lovasberény Kozség önkormányzata

V: 02

12997644-2·07
2021.10.14
2021.10.04

Afinlat dituma:
FizetésJ m6c:t:

Atutalés

5aját Ogyintéz6:

Árki Nikolett

Telefon:
E-mail elm:
Projekt sorszim:

arl<l.nlkolett@etyekitzep.nu

Nettó érték:

Bruttó érték:

8093 Lovasberény
Kossuth Lajos utca 62

SZ2104181AJ

1 710 363,1 Ft
2 172 161,2Ft

Postacim: Lovasberény KOzság Onkonnényzata
8093 Lovasberény Kossuth Lajos utca 62

sajlt clkkaúm
1.

Brutt6ir

Bruttóéldk

368,64m2

3480,0

, 282 867,2

660,DOdb

690,0

455400,0

43.00db

4445,0

191135,0

43,00db

1 016,0

43688,0

60,00db

690,0

41400,0

1,00db

4445,0

4 445.0

1,00db

1 016,0

1 016,0

4 920,0

123 000,0

Mennytstg

UH-186511
KK Kavics London Classtc Téri<& tégla szCirke 10X20 cm 6

cm
2.
3.
4.
5.

6.

UH-186384
KK Kallics Járdaszegély szClri<e 5x20x100 cm
UH-331264
KK Kavics Betétdljas raklap 80x120 an
UH-255638
KK Kavics Raklap haszN!lati díj
UH-186384
KK Kavics Jérdaszegély szürke 5x20x100 cm
UH-331264
KI< Kavics Betétdfjas raklap 80x120 an

7.
8.

UH-265638
KK Kavics Raklap hasznélati dfj

25,00q

UH-338069

Lafarge Standard CEM 1118-M (S-LL) 32,5 R Cement 25
kg/zsák

9.

10.

UH-818222
lafarge Raklap, egyedi, 90X120 cm

2,00db

3 810,0

7620,0

ET-050089

1,00db

21 590,0

21590,0

Szfvár fuvardlj 8,2 T

Rendelés önz súlya

Nettó:

6752t112 Kg

Az. árajánlatban szereplő áruk és szolgéllatások árai, az arajánlat dátumától számltott 10 napig, a gyártó által meghirdetett
akció érvényességéig Illetve a készlet erejéig érvényesek.
Kérjük, a pontos számlázási és szállltásí adatokat legyen kedves megadni, hogy idöben rendelkezésre álljanak a szükséges
információk.

Vec1ory <8 lntegnVt Ogvviteli Renclazef ® Vec:tor Kft.

HC>Mth HenrieUa • Etyeki TOZép Kft.

Tárgy: Arajánlat
Feladó: "Central bau 2000 Kft" <info@central..:bau.hu>
Dátum: 2021. 10. 04. 11:50
Címzett: sudi.mihaly@lovasbereny.hu
CC: penzugy@lovasbereny.hu
Tisztelt Partnerünk!

Mellékelten küldjük árajánlatunkat, mely kapcsán felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk
bizalommal. A:z. ajánlat elfogadása esetén várjuk visszajelzését.
Üdvözlettel,

Oláh Gábor
Kereskedelmi vezető
Central Bau 2000 Kft
olah.gabor@central-bau.hu
+36704175122

D

Mentes a vlrusoktól. www,av~~t,i;.Qm

- Mellékletek:
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Sors.lám:

ARAJANLAT

4191

Aj4nlat kúJUJt611d111ai:

Aj6nlatkér6 lldAIRi:

Central· Bau 2000 Kft.
2475 Kápolnásnyék
Ercsi u.32

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény
Kossuth u. 62.

Adószám: 1111291~2-07
Cégj.sz.: 07-09-003460
Bankszámla: 1160(006..00()0()84216676

Tel: +36 22 574 146, +36 20 9 54--53-52
Email: info®central-bau.hu
web: www.central-bau.hu

'

1.
2.

3.

Banibás Gerecse 6 on uiilb 10.Jibl2/f

Barabás szegélyk6100x20xS cm Sldbn

'·
!°>.

Banbb gyári uálliü.& és da.nlW díja

7.

8.

9.

K'por 0.5 mm
Sóder 0.16 mm
Ceinent 25 kg/z.d.k Hq/#

10- Mosott homok (}.l mm

2021.10.()9.

367,00m2

714,.t)Odb
48,00db

Barabás raklap betétdíj

Zúott k6 0-20 mm

Érv~gí határid6

2021.10.04.
Menny.M~.

Mepcvezá

Barabás ralclap csomagolási és haaznilati. díj

6.

Ajáruat kelte

48,00db
48,00db

41,00m3
10,00m3
13,00m3
25,00q
5,00m3

Kedv.

Egységár ÁFA

Nelló~k

ÁFA érték

Brutt6Wk

2 948,82
3745,00 21%

1 082 2.16,54

292 198,-46

1374 415,00

690,00 27%

3ffl921,26

104 '738,74

492660,00

4 950,39
6287,00 27%

237 618,9()

64157,10

301776,00

600,00
762,.00 27o/o

28 800,00

77'16,00

36576,00

6152,76
7 814,00 27%

295332,28

i"9 739,72

37507.2,00

6550,39
8 319,00 27%

2.68566,14

72 512,86

341079,00

6 550,39
8319,00 27%

65503,94

17686,06

83190,00

9462,00 27%

96855,12

26150,88

123006,00

4110,24
5 2.20,00 27%

102 755,91

27744,09

130500,00

31000,00

8370,00

39370,00

5 080,00 27'1(.

8000,00

2160,00

10160,00

2250,39
2858,00 27%

159777,95

43140,05

202918,00

17&1M8

746374

3 SJO 722

543,31

7450,39

6200,00

7874,00 27%
11. Raklap betetdij

12. Favardlj áthárítás

2,00db
71,00db

4 000,00

Őmleszlfll áru, (:(!ment fut1111 dij,

Összesen:

Végösszeg: 3 510 722 Ft
(/tárom millió--OlszáztEzn<-r-h&zAzlluszonult6 forint)

Oldal:
NA'IURASOFT Készlet és Számla Professlonal 3.7.2.112 • (www.T1atu~ft.hu)
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