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JegyzSkSnyv

6f61de k K6zs6gi Onkorma'nyzat K6pvisel6-test01et6nek 2021o okt6ber 28- n megtartott,
rendes, nylt Q16s6r61.

,@ i16s hely÷° K6zs69h iza nagyterem ()f61de9k

Jelen var nak:

Simonn6 Sink6 Erika
Zsark6 J6zsef
Mihalik J£nosn 
Papp Endr÷
Vass J6zsef

potg<¢rmester
aHpolg<¢rmester
k6pviseU6
k6pvisel6
k6pv[seU6

J÷Uen van tovSbb8°
R8k6czi Edit
Kunos Agnes

Jegyz6
P6nzOgyi csop.vez.

Simonn6 Sink6 Erika polg9rmester: Tisztelette! kOszOnt0m a k6pvisel6-testOlet tagjait 6s a
jegyz6asszonyt. A jelenl6ti iv atapi&n mega'llapitom, hogy az 5 telepOl6si k6pvise!6 k6zOl 5
tetepii si k6pvise!6 van jelen. A megjelen6si ar iny 100%-os, (}l sOnk hat&rozatk6pes, azt
megnyitom. Javastom, hogy a meghiv6ban szerepi6 napirendi pontok szerint haladjunk.
K6rem, aki ÷zz÷l egyet6rt, k6zfettart&ssat szavazzono

A k6pviseU6-testQlet 5 igeH -egyhaRgQ - szavazattal  el[enszavazat 6s taA6zkodAs
n61kQl alAbbi hatArozatot ho a"

®4/202s .(X.28.)Kt.h.
Targy: A kSpvisel6-testOlet 2021. okt6ber 28-i rendes, nylt iI£s£nek napirendie

NATAROZAT

©fOtde£k KOzs6gi ©nkorm£nyzat k6pvisel6-testOtet 202!. okt6ber 28-i- rendes, nyilt 

/16s6nek napirendj÷:

! ./Polgirmesteri t£j6koztat6 az e!6z6 {]16s 6ta tOr 6nt fontosabb esem6nyekr61,
t£rgyal<¢sokr61

Eidad6: poigirmester
2./ El6terjeszt sek
3.I lnterpeli<¢ci6k, k6rd6sek
4./Egyebek
5./Z£rt Qi si ei6terjeszt6sek

LLEKLET
A  ÷ghiv6 2.1 El terjeszt sek pontj nak r szletez s÷

1. A Term(iszetben nyOjtott t0zel6anyag t<¢mogat<¢sr61 sz616 rendelet megaikot£sa
2. A szoci£1is eil,¢t&si form&k szab<€lyoz£s&r61 sz616 rendelet megalkot£sa
3. A gyermekek w£delm6r61 sz616 rendelet megalkot<¢sa
4. 0f61deik, belter(}let 212!2 hrsz alatt felvett beiterQteti ingatlan elidegenitese
5. Zsark6 D< niel P £ter v<¢iogatott sportoi6 versenyzSs £nek t£mogata'sa
6. Magyar L6giment6 Szolg<€iat t<¢mogat<¢sa
7. 2022.  £vi Bets6 Ellen6rz6si Tell elfogad< sa-Csoncjr&d Megyei TelepQi6stisztas<¢gi

Nonprofit Kft.
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t./Napirend
Polg£rmested t£j6koztat6 az elSz5 Ql6s 6ta t6 6nt fontosabb
t£rgyal£sokr61, valamint a l÷j£  hat£ id÷jQ hat,to tok vSg eha]t£s£ 61

esem6nyek 8l 

S[monn6 Sink8 Erika polg,Crmeste °: Olvast k az anyagot. A Csal,Cdi nap nagyon j61
sikerOlt, remek volt a szepJez6s. A ker6kp&roz&son kOrQIbeiO! 150 f6 vett r6szto A temet6
felQjit&ssat kapcsolatban, a kivitelez6 megn6zte a temet6t. A Toyota 2022. augusztus 30Ag
lesz lesz,Cilitva. A j, tsz6t6r felQj[t,Csa is j6v6re megval6sui. K6rd6s, 6szrev6tel van-e a
t j koztat6val kapcsolatban? Amennyiben nincs, javas!om a polg&rmesteri t,C)6koztat6
elfogad sat. Aki ezzel egyet6rt, k6zfeltaAassal szavazzon. EgyhangOo K6sz6n6m sz6peno

A k6pvisel6-testilet 5 igen -= ÷gyhaHgQ - szavazattal, ellen avazat 6s ta£6zkod£s
n61kQl az al bbi hat rozatot hozza"

95/2021.(X.2S.)Kt.h.
Tirgy° Poigirmested t, j koztat6 az e16z6 Ql@s 6ta tO¢[ nt fontosabb esem nyekr61,
t£rgyal,Csokr61

SAT£ OZAT

0f61deik KOzs6gi ©nkorm£nyzat K6pvisel6-testOlete az et6z6 816s 6ta
tOrt6nt fontosabb esem6nyekr6!, tirgyal£sokr61 sz616 polgir esteri
tijSkoztat6t megtirgyalta, azt tudo isul veszi.

ErrSl ££esit£st Rap:
- Of6tdeik kOzsSg Polgirmestere
- FOide k-0f61de k k6zs gek ]egyz6je

2.1 Na/irend
El@erjesztSsek

1. A Term szetben nyijtott tQzel6anyag tgmogatgsr61 sz6t6  ÷ndelet megalkotgsa

Si onn8 Sink6 £rika polg£r esteR Olvasta'k az anyagot. A BetOgyminiszt6rium dOnt6se
alap)in 6nkorminyzatunk r sz re 781.050,- Ft 6sszegO vissza hem t6ritend6 egyszeri
timogat&s kerOtt }6v£hagy£sra tQzel6anyag t£mogat£sra, melyet az 6nkorm&nyzat 246
ma'zsa barnak6szen vis£rlasira haszn£lhat fel. Az 6nkorminyzat £ltal villalt 0net6 mSrtSke
ebben az esetben 156.210,- Ft, mivet a timogatis 2500,- Ft + Afa/m£zsa, illetve az 6ner6
m6rteke 500,- Ft + Afa/ma'zsa, vagyis ! m,Czsa sz6n 6sszesen 3810,- Ft-ba kerQi. A
beSrkez6 £raj,Cnlatok alapj£n, az Ormossz n Zrt. adta a legkedvez6bb ajinlatot 3810,
Ft/m£zsa brutt6 6sszeg6rt adta, ez6rt az 6nkorminyzat 250 m sa barnak6szenet rendet
meg 952.500,- Ft 8rtSkben, igy az 0net6 m6rt6ke 206.375,- Ft 6sszeg lett. A bamak6szenet
az OrmosszSn Zrt-t61 v£s£rotjuk meg. KSrd6s, 8szrevStel van-e ezzel kapcsotatban?
Amennyiben nincs, javaslom az QrmosszSn ZH. aj£nlat£t, valamint a bamak6sz n
megv£s,Crl£sanak elfogad,Cs£t. Aki egyet rt, kSzfeltart£ssal jelezze.

A k6pvise164est61÷t 5 igen = ÷gyhangQ - szavazattal  ÷llenszavazat 6s ta 6zkod s
n IkQl az al bbi hat rozatot hoz°

9812021 o(X.28.)Kt.h.
T£rgy:  A  telepOl6si
megv s d sa

6nkorm nyzatok  szociAlis c61O  tQzei6anyag  -  barnak6sz6n

HATAROZAT

0fOlde,Ck KOzs6gi Onkormanyzat K6pvisel6-testQlete figyelemmei a Magyarorszag 2021.6vi
k6zponti k61ts gvet s r61 sz616 2020° evi XC. t6rv6ny 3. mellSklet I. 2.2.1. pont szerinti
telepQi6si 6nkormAnyzatok szoci lis c61Q tQzel6anyag vAs rl,Cshoz kapcsol6d6 kieg6szit6
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t&mogat sra  megt&rgyaita  a  teUepO06si 6nkorm&nyzatok  szociaJis
v&s&rl&s&r61 sz6U6 e86terjeszt6st, 6s az al&bbi hat&rozatot hozza

ceIO  tOzeJ6anyag

A K6pvise16otestOlet

az Ormossz6n ZAot6  (3526 Miskotc, Zsoicai kapu %11. 1/104.) a]&nlata aiapj&n
3o810.o Ftiq brutt6 6sszeg rt (3.000   Ft+Afa/q) 250 q barnak6szenet rend÷l
meg

brutt6 952.500,- Ft, azaz kilencszaz6tvenhett6ezero6tSZAZ forint  ASkben.

A 206.375,- Ft azaz kett6szSzhatezer-h romsz zhetven6t forint 6sszegd
6nr6szt, vaSamint a szA tSsb6  ad6d6 k61tsSgeket vgl alja, meiyet az
6nkorm&nyzat k61ts6gvet6s6ben a szociAlpolitikai )uttat&sok terh@e biztosito

A k6pvise164estQlet felhatalmazza a polgarmestert a szQks6ges int6zked6sek megt6tei6re,
szerz6d6s al&ir sara.

Natgrid6: azonnal
Fe e 6s poig&rmester

Err  6rt÷s t6st Rap"
o  Of61deak kOzs6g potg&rmestere
-  F61de&ko0f61de k k6zs gek]egyzSje
-  K©H pSnzOgyi csoport]a

Simo r 8  Si R6   rika  polg£rm÷ster:  A  barnak6sz6n  megvas d£sa  meltett  a
,,Term6szetben nyOjtott t/zeI6anyag tAmogatisr61" sz616 rendelet megalkot&sat ]avaslom.
Timogat&s m rt k nek legfeljebb 10 m&zsa bamak6szenet ]avaslok meg&ltapitani egyszeri
alkaiommai. A tOzei6anyag timogat£s 2020.6vben 2 Qtemben val6sult meg. Javaslom, hogy
a kerelmek benyQjtasinak hat&rideie 2021. november 2. napjit6t 2021. november 15.
napjiig kerOlj6n meghat&roz&sra. A kSrelmez6 h&ztaAas&ban az egy f6re jut6 havi
jOvedelem a mindenkori 6regsSgi nyugdi] 300%-a, egyedQl 816 szemSly eset6n 375%-a
maradion. Aki egyetert a rendetet megalkot&s£val kapcsolatban, k6zfeltart£ssal jelezze.

A kCpvisel6-testQtet 8 ig®n   ÷gyha gQ - szav atta  ÷llenszava t @s tar!6zkodAs
IRQI az al bbi re,demeter ho a:

6f61d÷£k K6zsSgi Onkor £nyzat
Kepvis÷Ii-t÷stQl÷t n÷k

7/2021. (X.29.} 6nkor £Ryzati reRdelet÷
a ter szetb÷  r yQ]tott tizet6aRyag t£ ogat£sr61

0fOlde&k KOzsegi Onkorm&nyzat KSpvisel6-testQiete az Alapt6rvSny 32. cikk (1) bekezdSs a)
pontj£ban biztositott feladatk6r8ben elj£rva, Magyarorsz&g helyi 6nkorm&nyzatair61 sz616
2011.8vi CLXXXtX. t6rvSny 13. § (1) 8. pont)&ban kapott feihatalmaz&s alapj&n, figyelemme!
a szocialis igazgat,Csr6t 8s szoci&lis ell&t£sokr61 sz616 - m6dositott- 1993. evi !11. tOrvSny
rendelkezSseire a kOvetkez6ket rendeli el"

A renderer c ja, hat Sya

1o § A rendelet c l]a, hogy szab&lyozott keretek k6z6tt a szociglisan r9szoruR szem lyek
resz re tQzel6anyaghoz vai6 hozz&jut&s biztositsa a t ii id6szakbano
2. § (1} A rendelet hat&lya kiterjed 0f61de&k k6zse9 k6zigazgat&si terQlet n  i6, bejelentett
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iak6heigyeU vagy ta¢[6zkod si hellyea rendeUkez6:
a) magyar  5DJampoDg Srokra,

b) bewSndorotakra 6s leteaepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hat6sag &ltaJ menekORtk6nt et[smed: szem6nyekre.

(2} A rendetet hat qlya kiterjed a szabad mozg&s 6s tartdzkod&s ]og val rendeSkez6
szem6Dyek beutaz Ss qr61 6s tar16zkod Ss Sr61 sz6J6 t6H6ny (a tov bbiakban: Szmtvo} szerint a
szabad mozg&s  s tart6zkod Ss jog&val rendelkez6 szem61yre, amennyiben az eil St&s
ig6nyl6s6nek id6pontj&ban az Szmtv.-ben meghat&rozottak szerint a szabad mozg&s 6s a
h Srom h6napot meghalad6 taA6zkod&si ]oggt F61de&k k6zs6g terOlet6n gyakorotja, 6s a
poig&rok szem61yi adatainak 6s lakcim6nek nyilv&ntaR&s&r61 sz6t6 t6rv6ny szerint F6tdegk
k6zs6gben bejelentett tak6heltye! rendelkeziko

II. f÷]ezet
TermSszetbeH nyQjtott tQzelSaHyag t£mogat£s

3.      OfOIde&k KOzs6gi ©nkorm&nyzat term6szetben nyOjtott szoci&lis ell&t£sk6nt
bamak6szenet biztosit annak a szocialisan raszorutt szem61yeknek, akinek a hiztaR&saban
az egy f6re )ut6 havi jOvedelem nero hatad]a meg a mindenkori 6regs6gi nyugdij legkisebb
6sszeg6nek 300 %-9t, egyedO! 616 szem@ly eset@n a 375 %-&t.
4°§ A t qmogatgs m@4@ke legfeljebb 10 mgzsa bamak6sz@n egyszeri aikalommalo

111. f÷ ezet
11£ £si rendelkez sek

A t£mogatis igSnybevStelSnek m6dja

5. § (1) Az eljir£s k@relem alapj£n indul. A k6relmet a F61deiki KOz6s Onkorm&nyzati Hivatal
Of61de ki Kirende!ts g n (6923 OfOtde k, Ba]csy-Zsilinszky u. 2. } kell el6terieszteni, a k/1On
erre  endszeresitett formanyomtatvinyono
(2} A term szetben nyOjtott tOzel6anya/ t mogata's ir nti k@etmet a  endelet 1= melt Rlete
szednti fo manyomtatvgnyon kel! benyOjtanio
(2) Egy h zta asb61 csak egy szem@ly nyOjthat be t mogata's ir Snti k@reimeto
(3) A k@elmet 2021. november 2. nap]gt61- 2021o november 15. napj Sig lehet benyO)tanio
(4) A k@ elmez6 a k@retm ben sa] St, valamint a vele egy h Szta£ Ssban tak6 szem@lyek
adatai 61, jOvedelmi viszonyair61 k6tetes nyilatkozni, tovabb  a jOvedelmi adatokra vonatkoz6
bizonyit@kokat a k@retem benyOjta's val egyide]Qleg kell becsatolniao
(5) A j6vedelemigazoi Sshoz csatolni kell:
a) a havonta  endszeresen m rhet6 j6vedelem eset n a k@relem benyOjt s t megel6z6
h6nap j6vedelm@r61 sz616 munk ltat6i igazola'st,
b} a munkan@lkLili ellat qsr61 a k@etem benyOjt s t megel6z6 h6napban foly6sitott ellatas
igazol6 szelv@ny@t, ennek hi ny ban a munkai gyi kirendeRs@g altal ki Sllitott igazol Sst,
¢) a t rsadaiombiztosit s keret@ben foly6sJtott ell t sok eset@ben a k relem benyOjtgs t
megel6z6 h6napban kifizetett ellatas igazol6 szetv@ny@t, ennek hi ny ban az utols6 havi
banksz mla kivonatot
d} wqllaikoz6 eset@ben az illet@kes Nemzeti Ad6- @s V,Cmhivatai igazotasat, a k@relem
benyOjt Ss t megel6z6 gazdas gi @v szem@iyi j6vedelemad6 alapj Sr61
e} egyeb j6vedeimek eset@ben a kerelmez6 bintet6jogi felel6ss@ge me!lett nyilatkozatot tesz
a havi  Stlagos ]6vedelm@61
(@ A k@eimek elbir l sa sor n el6nyben kell r szesiteni azt, aki
a) aktiv korOak eii t s,Cra
b) id6skorOak jarad@k ra,
c) telepil@si ta'mogat sra (e t Smogatasban r szesOl6k k6zil kOl6n6sen a lakhat shoz
kapcsol6d6 rendszeres kiadasok visei@s@vei kapcsolatos tamogata'sban r szesOt6k)
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d) vagy a gyermekek v6detm6r61 es a gy&mOgyi igazgatgsr61 sz6J6 1997. 6vi XXXJ.
t6rv6nyben szab&Ryozott halmozottan hatr&nyos helyzet(  gyermeket nevet6 csal dban 61.

IV, f÷]ezet
ZI 6 Fendelkez6$÷l<

8, § Ez a rendeiet a kihirdet6s napj t k6vet6 napon 16p hatglyba.
9, § JeJen rendelet hat lybaU6p6s6vel egyidej(]teg hat Jy .t veszti a term6szetben nyO)tott
tOzeg6anyag t mogatgsr6t sz6a6 8/2020o(Xolo) 6nkormgnyzati rendelet 6s a m6dositasgra
kiadott 13!2020o (XOIo 18.) 6nkormgnyzati rendelet.



2o A szoc[ lis ÷llatasi formak szabalyoz s&r61 sz6n6 rendelet megalkot sa

Simonn  Sink6 Erika polgarmester: A Minisztereln6ks6g a kormanyhivatalok 2021. 6vi
ellen6rz6si munkateH6ben feUadatul tQzte a helyi 6nkorm nyzatok gyermekv6deimi 6s
szoci,Ciis rendeleteinek t6rv6nyessegi c6Uvizsgglat t. A c61ellen6rz6s sor n szakmai
seg[ts6gnyOjt&s keret6ben a rendebtben feltArt ]ogs@tesek, hib9k, ]ogi anomali&k kijavitasa
indokoltt9 teszik a megi6v6 rendelet m6dosit sa helyett egy O], attekinthet6, egys6ges
6nkorm&nyzati rendelet megalkotas&t. K6rd6s, 6szrev6tei van-e ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, 6s aki egyet6rt az el6terjeszt6sben szerepl6 rendelet m6dosit s nak
etfogadgs val, k6zfelta t ssal )ebzzeo

A kSpvisel6-testQlet 5 igeH = egyhangQ - szavazattal  ÷llenszavazat 8s tart6zkodgs
n61kQl az al bbi rendeUetet ho a:

Of61deik K6zs6gi Onkorm£Hyzat KSpviseli-testQtetSsek
812021.. (X.29.) 6sko £nyzati rendelete

a szociilis ÷ltitasi formik szabalyozisar61

©fOtdeak KOzsSgi ©nkormanyzat K6pvisel6-testOlete Magyarorsz£g AlaptOrv6nye 32. cikk
(2) bekezdesSben meghat<¢rozott eredeti jogaikot6i hat£skOrSben el]arva a Szoci£1is
igazgat<¢sr61 8s szocialis eil&tasokr61 sz6t6 1993. 6vi 11t. t6rvSny 1.1i (2} bekezd6s6ben, a 2.
§-a'ban, 10.§ (!) bekezdSs6ben, a 26. §-£ban, a 45.§ (1) bekezd6s £ben, a 92. § (1)
bekezd6s b) pont]aban, 6s (2) bekezd6s6ben, 132. § (4) bekezd6s d) 8s g) pontjaiban foglalt
felhatalmazAs alap]£n, a Magyarorsz£g Helyi Onkorm£nyzatair61 sz6!6 2011. 6vi CL)O(XIX.
tOrv6ny 13.§ (I) bekezd6s 8a) pontjaban meghatarozott feladatk6rSben eljiHa a
kOvetkez6ket rendeli el:

1.  ]÷zet
£1tal£nos rendelkez sek

1. A rendelet hatglya

1. § (1) A rendelet hat£1ya kiter]ed 0f61de&k kOzsSg kOzigazgat£si terOlet n lakcimmel
rendetkez6, a Szociiiis igazgatasr61 8s szocia'lis eliit£sokr61 sz616 1993.  vi 111. tOrvSny
(tovibbiakban: Sztv.) 3.§ (1)- (3) bekezd se szerinti ]ogosultakra, valamint FOldeik T rs6gi
Szoci&lis, Eg szsSgOgyi, Gyermek]6!Sti  s ©vodai T&rsulis (tovibbiakban T£rsulas) altai
kOzvetlenQt elt&tott 6s a Tarsut£s fenntaRAs&ban iSv6 FOlde&ki Egyesitett Eg6szs6gQgyi 8s
Szociilis  Int6zmeny  (tovibbiakban:  lntSzm6ny)  alapit6  okirat&ban  6s  mQkOd si
enged iy ben meghat£rozott ell£t£si terOletekre  .s az eil£t£st ig6nybe vev6kre.
(2) A iak6hely mega'llapit,Csa szempontj£b6t a szemSlyi adat- 6s takcimnyi!v&ntaAis adatai
az ir&nyad6k.

2. Hat£sk6ri szab£tyok

2. I (1) 0f61de<¢k KOzsegi Onkorm£nyzat K bpvisel6-testOlete (tov£bbiakban" KSpvisel6
testilet) hat&sk6rSben d6nt a szoci<¢lisan r&szorul6k rSszSre biztositott rendk[vOii tetepOl si
t<¢mogat .s meg£11apit£s£r61.

(2) A KSpvisel6-test8let a kOvetkez6 hataskOrOk gyakori£s£t a polg,Crmesterre ruhazza £t:

a) lakhat&si t,Cmogat,Cst,
b) havi rendszeres gy6gyit6 elt&tas k6Rs6geihez vat6 hozz&] rulas,
c) azonnali rendkivOli telepO!6si t mogat&s,
d) elhunyt szem iy eltemettet senek k6its geihez val6 hozz&j rulas,
e) 50 8s 60  ves ha'zass,Cgi  vfordut6]ukat Onnepl6 helyi lakosok t&mogatasa,
f)  nyugd(jas korQak telepOl si t&mogatasa,
g) Q]szQi6ttek t&mogat&sa,
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h) beiskoi&z,Csi t&mogat,Cs,
i)  3 6ves kor alatti gyermekek t&mogat,Csa, meg&llapit&sa, megszfJntet6se, valamint a

jogosuUatlanua 6s rosszhiszem( en ig6nybe v ett ell&t&s visszak6vetei6se.

(3) A PoUg&rmester 6nkorm&nyzati hat6s&gi jogk6rben hozott d6nt6se eHlen - a d6ntes
k6za6s6t61 sz,Cmitott 15 napon benQJ- Of6Ude9k K6zs6gi ©nkormgnyzat K6pviset6o
testOBetehez c[mzett, iSlet6kmentes feltebbez6sset lehet 61hi.

(4) A K6pvisel6otestOlet 6nkorm,Cnyzati hat6s$gi jogk6rben hozott d6nt6se ellen a Szegedi
K6zigazgat&si 6s MunkaQgyi Bir6s gt61 lehet k6rni a hat&rozat k6zhezv6tel6t61 sz&mitott 30
napon belQI.   illet6kmentes k6relmet a F61de ki K6z6s Onkorm nyzati Hivatain l (6922
FOlde k, Szent L szl6 t6r 1.)lehet benyOjtani 3 p61d nyban.

3. Elj£r£si szab£lyok

3o § (1) E rendeletet az Sztvo=vel, a p6nzbeli 6s term6szetbeni szoci tis ell9tasok
ig6nyl6s6nek 6s mega'ltapit,Cs nak, valamint foty6sita's8nak r6szletes szab&iyair61 sz616
63/2006° ( 1to27.) Kormo rendelettel (a tov bbiakban: Vhr.), az egyes p6nzbeli szoci&tis
ellatasok elsz motgsanak szab lyair6t sz6t6 62/2006. (1tl.27.) Kormo rendelettet, valamint az
altalgnos k6zigazgatSsi rendta4asr61 sz616 20!6. @vi CL° t6rv@nnyel (tovgbbiakban Akr.)
egyOtt kett atkalmazni.

(2) A szociglis tgmogatasok megaltap[t sa ir9nti k@retmet az erre a c lra- a F6tde ki K6z6s
Onkorm nyzati Hivatat (tov bbiakban: Hivata )  itaf- rendszeresitett formanyomtatv nyon
kell benyQjtani. A k@relem- ha e rendetet elt@r6 szabalyt hem 911apit meg -eg@sz  vben
fotyamatosan benyOjthat6 postai kOldem@nyk@nt vagy szem6tyesen a F61deaki K6z6s
Onkorm,Cnyzati   Hivatal   ©f61de ki   Kirendelts g n   (tov bbiakban°   Hivatal).   A
formanyomtatv&ny a Hivatalban rendelkez sre  il, vagy a www ofold, - s kohu hontapr6l
iet61thet6o

(3} A k reimez6 a k relm ben sai&t, valamint a vele egy h&ztart9sban lak6 szem lyek
adatair61, j6vedelmi viszonyair6t k6teles nyilatkozni, tov&bb9 a j6vedelmi adatokra vonatkoz6
bizony[t6kokat a k6relem benyOjtgs&val egyidejOleg keil becsatolniao

(4) A k6relmez6 ,¢lta! benyOjtott j6vedelemnyilatkozathoz minden esetben csatotni kel! a
]6vedelem val6dis#.ggt igazol6 iratokat.

(5) A j6vedelmet, valamint az egy@b dokumentumokat az Sztvoben, valamint a Vhr-ben
meghatarozottak szerint ke!i igazolni.

(6) Ha a tetepQl6si t&mogat&s
nyilatkozatot ebben az esetben
szem lynek.

ir&nti etj r9s hivatalb6! indui, a j6vedelemigazol st,
is rendelkez sre kell bocs tani a tamogatasra javasolt

(7) Amennyiben a k@relmez6 a d6nt@shez szQks@ges igazolasokat, iratokat felsz61itas
ellenere- a felsz6t[t,Csban meghatArozott id6pontig - nem bocsatja az eligr6 hat6sa'g
rendelkez s@re, vagy a k6rnyezettanulm&ny eik@szit@s@t hem teszi tehet6v@, az e[i&r&st az
elj,Cr6 hat6s&g megszQnteti vagy a rendelkez@sre &li6 adatok alapj,Cn d6nto

4. § (1) E rendelet alapj n megallapitott p@nzbeli eli&t&sok kifizet@s@re az Sztv.
rendelkez sei az ir nyad6ak azzal, hogy a rendszeres juttat skent meg llapitott ettgt&s
t,Crgyh6napot kOvet6 h6nap 5. napjaig kerOi atutai&sra a ]ogosutt lakoss&gi foly6sz ml jara,
vagy  az  6sszeg  kifizethet6  az  (::)f61deak  K6zs@gi  Onkorm&nyzat  (tov&bbiakban"
Onkorm&nyzat) h#,zip@nzt&r,Cban is.

(2) Megsz6nik a t&mogat&s:

a) meg,Cllapitott id6 eltelt veJ
b) a t,Cmogat sra okot ad6 k6rOlm6nyek megv ltozas&vat
c) a kSreimez6 hal l&va!.
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(3) A havi rendszeress6ggeJ foQy6sitott p6nzbeRi ellat sok a kerelmez6t a k6relem
benyOjt&s t k6vet6 h6nap els6 napjat61 iBletJk meg. A jogosults&g megszQntet6se eset6ben a
megszQntet s d&tuma az okot ad6 k6rQlm6ny bek6vetkezte h6napj nak utols6 nap]a.

(4) E rendelet alapj&n foty6sitott p6nzbe i etl t$sra jogosuR haU la eset6n a feU nero vett
ell,Ct,Cst a veUe k6z6s h ztart,Csban egyOtt 61t hgzastgrs vagy 61ettars, gyermek, unoka, szOl6,
nagyszOi6 6s testv6r egym st k6vet6 sorrendben veheti fel, a hal ! id6pont],Ct k6vet6 h6nap
utols6 napj ig.

5o § (1) E rendeletben nero szab tyozott eljgrasi k@d6sekben, az ellgt sra val6 ]ogosultsAg,
a jogosultat 6tint6 jogok 6s k6telezetts6gek meg tlapit s ra, tov bbr  a hat6sagi
eilen6rz6sre az Sztv., iiletve az Akro rendelkez6seit ketl alkalmazni.

(2) E rendeletben fogtalt fogalmak 6¢{elmez6s6re az Sztv. 4. §oaban fogtaRakat keli
alkalmazni.

6o § A jogosutatlanui 6s rosszhiszem en ig6nybe vett ell t s megt6rit6s6re az Sztv. 17o§o
ban foglaltakat megfelel6en alkalmazni kell.

4o Tamogatasok rendszere

7o § (1} A jogosuR r6sz6re j6vede!me kieg6szit( s6re, p6tl&s&ra p@nzbeti @s tei°m@szetbeni
szociBlis tamogat8s ny{ jthat6°

(2) Szocialis r iszorults&gt61 fOg96 el!gt sok°

a) takhatgsi tamogatast 
b) havi rendszeres gy6gyit6 etl t s k6tts@geihez val6 hozza]arulas,
c} rendkivOli telepOl@si tamogata'sk@nt
d) azonnali rendkivOli telepOl si t mogat s,
e) elhunyt szem61y eRemettet6s6nek kOlts69eihez vat6 hozz9i rul s

(3) A K6pviset6otestQlete az Sztv. 1. § (2) bekezd6s6ben fogtaRak alapjan egySb 6nk6nt
v&ilalt feladat keret6ben

a) nyugdijas kor( ak t$mogatSs t,
b) QjszQl6ttek t9mogat9sat,
c) legid6sebb helyi lakos tamogat sat,
d) 50 6s 60  ves h zassggi  vfordul6jukat Onnept6 helyi lakosok t mogatgs t,
e) beiskot,Czgsi t mogat st, valamint
f)  3  ves kor alatti gyermekek tgmogat s t  llapit meg, kOl6n jogszab lyban, valamint

az e rendetetben meghat,Crozott felt telek szerint.

8 o F J Z T
Szocii is riszoru tsigt6  f gg  e tAsoR

5. Lakhat si t ogat s

8o § (!) Az Onkorm nyzat telepQ!6si t,Cmogat st nyOjt lakhat si t&mogata'sra. A iakhatgsi
t&mogat,Cs a szoci lisan r szorult szem6iyeknek, csai doknak az &ltaluk lakott lakes vagy
nem lakes c61j,Cra szoig&i6 helyis g fenntart&s val kapcsolatos ['endszeres kiadasaik
visei6s6hez nyQjtott hozz&j&rul&s.
(2) Lakhatasi t,Cmogat sra jogosult, akinek h ztart,Cs,Cban az egy f6re jut6 havi j6vedelem
hem hatadja meg az 6regs gi nyugd[j mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 160% t, egyedO!
!6 szem iy eset n az 6regs gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 210% t.

(3) A lakhat,Csi t mogat&st egy 6vre kell megallapitani.
(4) A lakhat si tamogat,Cs egy h6napra jut6 6sszege 3o500,oFt
(5) A iakhatasi t,Cmogat,Cs"

a) pSnzbeli ell,Ctas, vagy



b) term6szetbeni szoci,Clis eBl,Ct s formgj ban adhat6.
(6) Term6szetbeni szoci,Clis eUl t snak min6sOJ a lak sfenntart si kiad sok k6r6be tartoz6
k6zQzemi d[jak fizet6se.
(7) A term6szetbeni juttatAsk6nt meg ,lJapitott k6zOzemi d akat a k6relmez6 &Utat megjel61t
k6zOzemi v&ilalatok, r6sz6re a t&mogat&sok meggilap[t&s&t k6vet6en a t&rgyh6 549 napj&ig
keli  tutalni.
(8) A t&mogat,Cst meg&tlapit6 hat&rozat egy p61d&ny&t meg kell kOldeni a k6z0zemi
v&llalatnak.
(9) A lakhat si t mogatgs a k6relmez6t a k6relem benyOjt sa h6napj nak ets6 napj t61 itteti
meg.
(10) A lakhat&si tAmogat s ir nti k6relemben nyilatkozni kell arr61 is, hogy a t mogat&st k6r6
milyen jogc[men takik a lak&sban.
(11) A lakhatgsi t&mogat&s ugyanazon lak&sra csak egy io9osultnak &llapithat6 meg,
fOggetlenOl a iak sban 616 szem61yek 6s h&ztart&sok sz mgt61.
(12) A (12) bekezd6s alkalmaz&s ban kOl6n lak&snak keil tekinteni a t&rsb6detet, az
alb6rletet 6s a joger6s b[r6i hata'rozattai megosztott tak&s lakr szeito
(13) A iakhat&si t# mogat&s ir nti k relem a jogosultsgg id6tartama alatt, annak lej rt&t
megel6z6 h&rom h6napban is benyOjthat6o Amennyiben az elj&r&s a jogosults&9 lej&Ra el6tt
tegai&bb 15 nappal korgbban befejez6dik, az O)jogosultsgg kezd6 id6pontjak nt a kor9bbi
jogosuttsag leiaR&t k6vet6 h6nap ets6 nap)&t keli meg&llapitani.
(14) A takhat si t mogat&s ir&nti k retmet erre a c lra rendszeresitett formanyomtatv9nyon
kelt benyO)tani.

6. Havi  endsze es gy6gyit6 e!l£t£s k6tts gShez val[  ho £]i °ulis

9o § (1) Az Onkormanyzat tetepOt@si t mogatgst ny@]t havi rendszeres gy6gyit6 ell t s
k6tts@g@hez vai6 hozza] rul9sk@nto A havi rendszeres gy6gyit6 eltatas k61ts@g@hez vat6
hozzAjSru s a szociSlisan r szorult szem@ly r@sz@re az eg@szs@gi  liapota meg6rz@sehez
@s hetyre l!itas hoz kapcsoi6d6 kiad sainak cs6kkent@se @rdek@ben biztos[tott tamogataso
(2)  Havi  rendszeres  gy6gyit6 ellSt s  k61ts@g@hez vat6  hozzajgrul9sra  szociglisan
i-aszorultnak keti tekinteni azt a szem@lyt, akinek csal9djSban az egy f6re jut6 havi ]6vedelem
nem haladja meg az 6regs@gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 190%o t, egyed81

16 eset@n a 250%o8t, valamint a havi rendszeres gy6gyit6 ellat sanak a t@rit@si d a et@ri az
6regs@gi nyugdi] mindenkod legkisebb 6sszeg@nek 20%o t @s nem r@szes01 atanyi ]ogon,
vagy normativ alapon kOzgy6gye i tasban, @s akinek az alanyi jog0 vagy normativ alapO
k6zgy6gyell9tgs ii°a'nti k@relm@t a j r si hivatal joger6sen elutasitotta.
(3) A jogosult sz mara kiz r61ag a szem@lyes szOks@glet@nek kiel@git@s@hez szOks@ges
gy6gyit6 etl t,As rendethet6°
(4) A havi rendszeres gy6gyit6 ell t si szOks@gletet a hgziorvos igazotja  a csak szakorvos
altat rendeihet6 gy6gyszereket a szakorvos, vagy ]avaslata alap]an a haziorvos igazol}ao
(5) Az igazoi s tartalmazza a k@retmez6 term@szetes szem@lyazonosit6 adatait, tak6hety@t
@s tart6zkod si hely@t, Tgrsadalombiztosit9si Azonosit6 Jet,t, az atkalmazand6 ter piahoz
sz0ks@ges gy6gyszer megnevez@s@t, a kivant ter piAs hat,Cs el@r@s@hez szOks@ges napi
mennyis@get @s az adagol sto A szakorvos o a k@relmez6 ig@nye eseten - az  ltata rendelt
havi rendszeres gy6gyit6 eil t,Csokr61 a h ziorvost t,Cj@koztatja.
(6) A h ziorvos igazot,Csa alapj n a gy6gyszert r  ll,¢sfoglalast ad a k@reimez6 rendszeres
gy6gyit6 ell,Ct s nak havi k61ts g r61.
(7) A gy6gyszerk61ts@g meghat rozSsanAl a k@retmez6 kr6nikus betegs@g@hez igazod6,
egyhavi  mennyis gre  sz,Cmoiva  legalacsonyabb  k61ts@g0,  kOl6n  jogszab lyban
meghat,Crozott szakmai szab lyok szerint els6k@nt v,Ciasztand6, legalacsonyabb napi
ter pi,Cs k61ts ggei alkalmazott k szitm nyeket kell aiapu! vennio
(8) A havi rendszeres gy6gyit6 ell,Ct s k61ts g6hez val6 hozz,Cj rulas havi 6sszege:

a) ha a jogosult havi rendszeres gy6gyszerk61ts ge nem haladja meg a 6000, Ftoot a
havi rendszeres gy6gyszerk61ts g nek a 40%-a,
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b) ha meghaladja a 6000,°Ftoot a havi rendszeres gy6gyszerk61ts6g6nek az 50%-a, de
legfeUebb 4.500,oFt aehet.

(9) A gy6gyszert Smogat,¢s egy 6v id6tartamra kerOi meg Jlapit&sra azzat, hogy amennyiben
a jogosult ezen id6tartam alatt jogosults got szerez k6zgy6gyell&tgsra, a r6sz6re
meg iBapitott t Smogat Sst e napt6t meg kell szOntetni. Az egggt&sban r6szesO16 e t6nyr61
k6teles a d6nt6shoz6 szervet [rasban 6rtes[teni.
(10) A t Smogatasra vaJ6 )ogosuRts g kezd6 id6pontja a k6relem benyOjt&sa h6napj nak els6
napj St61 itleti meg.
(11) A havi rendszeres gy69yit6 ell&tas k61ts6g6hez val6 hozz i qrul&s ir&nti k6relem a
)ogosults&g iddtartama alatt, annak lej rt&t meget6z6 h Srom h6napban is benyOjthat6o
Amennyiben az elj&r&s a jogosults Sg lei rta elStt legal Sbb 15 nappal kora'bban befejez6dik,
az Oj )ogosults&g kezd6 id6pontjak6nt a kor bbi jogosults&g lej&rtAt k6vet6 napot kell
meg,¢llap[tanio
(12) A havi rendszeres gy6gyit6 ell tas k61ts6geihez val6 hozz&j&rul&s ir9nti k6relmet erre a
c61ra rendszeresitett formanyomtatv9nyon kell benyOjtanio

7o Rendk[vQ i telepQ86si tAmogatAs

10. § (1) Rendk[vOli telepOl6si tamogatgst nyO]t az 6nkorm Snyzat azoknak a szem61yeknek,
akik 6nmaguk, iiletve csatgdjuk 16ffenntart&s&r61 mAs m6don nero tudnak gondoskodni, vagy
atkatmank@nt ]elentkez6 t6bbletkiad&sok o igy kOl6n6sen betegs6ghez, hat&lesethez, elemi
k&r elh,Crit s&hoz, a valsaghelyzetben I@v6 v&rand6s anya gyermek@nek megtar a's9hoz,
iskoi&ztat&shoz, a gyermek fogadas&nak el6k6sz[t@s@hez, a nevel@sbe vett gyermek
csa!&dj&val  va!6  kapcsolattart Ss&hoz,  a  gyermek  csal&dba  val6  visszakerOl@s@nek
el6segit@s@hez kapcsol6d6 kiad&sok   vagy a gyermek h9tr&nyos helyzete miatt anyagi
seg[ts@gre szorutnak°
(2) Az Onkormanyzat rendkivOli telepQt@si t&mogatast nyOjt annak a k@relmez6nek, akinek
csai&d]&ban az egy f6re iut6 havi ]6vedelem nero halad]a meg az 6regs@gi nyugdii
mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 190%o t, egyedOl  16 szem@ly eset@n az 6regs@gi nyugd[]
mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 250% to
(3) A rendki'v61i telepQl@si t mogat s adhat6

a)  egy 6sszegben, vagy
b)  havi rendszeress@ggelo

(4)  Rendkiv81i  m@lt9nyoss&gb6t  a  telepOl@si  t&mogat sra  vai6  jogosufts9g  fels6
j6vedelemhat&r9hoz k@pest 20%oos m@ R@k  ett@r@s alkalmazhat6, ha a k@retmez6

a) hajl ktalan,
b) elemi k&rosuit,
c) betegs@g miatt oiyan m@rt@kLi tObbletkiad9sa jelentkezett, hogy azt 6nmaga, illetve

csal&dja I@denntaAasa vesz iyeztet@se n lkOi nem k pes viseini,
d) tulajdon ban, vagy haszn lat ban !@v6 ingattan ban a vezet@kek (v[zvezet@k,

9&zvezet@k, villanyvezet k) va amelyike meghib&soda'sa eset@n olyan m@A k8 k&r
keletkezik, hogy 6nmaga, illetve csala'dja letfenntart&sa &tmenetileg lehetetlenn@ valt

(5) Eiemi k rosultnak kell tekinteni azt szem@lyt (csal Sdot), akinek elemi csap Ss belviz,
talajv[z,  t5zv@sz,  viilamcsap s,  j6gver s,  stb.)  k6vetkezt ben  tulajdon&ban  vagy
haszn 51at&ban iev6 ingatiana,  illetve ing6s&ga oty mertekben k rosodott vagy elpusztult,
hogy letfenntart Ssa &tmenetileg lehetetlenn@ v&it, vagy nagy m@rt kben vesz iyeztetett@ v lt.
(6) A (4) bekezd@s b) @s d) pontja szerinti k r tr ny@t es m@rt k@t minden esetben a F61dea'ki
K6z6s Onkorm Snyzati Hivatal felOlvizsg ija.

(7) A rendkiv li telepLiiesi t Smogat&s 6sszege nem haladhatja meg:
a) egyszeri seg@ly eset@n az 6regsegi nyugdi] mindenkori iegkisebb 6sszeg@t,
b) havi, rendszeres seg@iy eset n az 6regsegi nyugd[j mindenkori legkisebb 6sszege

(8)  Amennyiben  a  meg 511ap[tott  rendkivOli  telepLil@si  t mogat s  rendeltet@sszer5
felhaszn ias vai kapcsoiatban kets@g mer(il fel, a kereimez6 a Csai do @s Gyermekj61@ti
Szolgalattal t6rt@n6 egyOttm( k6desre k6telezhet6.



(9) A K6pviseU6otestOnet a (8) bekezd6s szerinti esetben k6rheti a CsaH do 6s Gyermekj616ti
Szotg Jat k6zremOk6d6s6t a t mogatgsi 6sszeg megfeRel6 feihaszngU,Cs ban azzaJ, hogy a
megAlaapitott t,Cmogat,Cs[ 6sszeg kiz r6 ag a heayi kereskededmi 0zletekben haszn lhat6 feSo
(10) A (9) bekezd6s szerinti esetben a Csal do 6s Gyermekj616ti Szolg lat csaU dsegit6
munkat rsa 

a) jogosuR a rendkiv01i telep0!6si t mogat s 6sszeg6nek  tv6tel6re, 6s annak a
d6nt6sben foglalt rendeltet6sszer0 felhaszngl s ra,

b) a Csal d- 6s Gyermekj616ti Szolgglat csal,Cdsegit6 munkatgrsa a rendkMJli telep016si
t mogatgs   6sszeg6nek  fethaszn l s t  k6vet6en   k6teles   a   tgmogat s
feihaszn l sgr61 Of61de k K6zs6gi ©nkorm,Cnyzat fel6 elsza'molnio

(11) A havi rendszeress6ggel meg llapitott rendkiv01i telep016si t mogat s a k6relmez6t a
k@elem benyQjt sa h6napj nak els6 nap] t61 i!leti meg.
(!2) Az egy6sszeg5 rendkivOli tetepOl6si t&mogatas kifizetese a hat&rozat v glegess  v&l&st
k6vet6 p nztari napon t6rt niko
(13) A havi rendkiv81i telepO!Ssi tamogatas ir nti k6relmet erre a c6lra rendszeresitett
formanyomtatv,Cnyon kell benyOjtani.

8.   onnali  esdRiv li telepQl si t£mogatis

11o§ (I) Kr[zis helyzetben l@v6 r szorul6 szem@ly r@sz@re azonnali rendkiv01i tetep01r si
tgmogatgs  !lapithat6 meg, ha a k6relmez6 csal dj ban az egy f6re jut6 havi ]6vedelem nero
haladja meg az 6regs@gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 160%o9t, egyedOt @!6
szem6ly eset6n az 6regs@gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 210%o,@o
(2) Krizis heiyzet, ha a k@relmez6nek @s a csa dj nak nincs anyagi fedezete @leimiszerre 
gy6gyszerre, gy6gykezel@sre, takSsfenntaC@sra s a k@relem benyOjt sgnak id6pontjgban
l@tfenntaR sa k6zvetlen vesz@lybe ker0!°
(3) Az azonnati rendkiv01i telep01@si t mogatgs 6sszege nero haladhatja meg az 3o000,oFt oto
(4) Az azonnati rendkiv01i telep01@si t mogatgs C gyint@z@si hata" ride]e 3 munkanapo
(5) Az azonnali rendkiv01i telep01@si tgmogat s kifizet@se a hatgrozat v@glegess@ v l sgt
k6vet6 p@nztgri napon t6R@niko
(6)  Amennyiben  a  meg ilapitott  rendkiv01i  telep01@si  t mogat s  rendeltet@sszer0
felhaszn l s val kapcsotatban k@ts6g met01 fel, a k6r'elmez6 a Csalgdo @s Gyer°mekj61@ti
Szolg lattal t6rt@n6 egyOttmL k6d@sre k6telezhet6o
(7) A potgSrmester a (6) bekezd@s szerinti esetben k@rheti a Csal d  @s Gyermekj61@ti
Szotgglat k6zremOkOd@s@t a t mogatgsi 6sszeg megfelel6 felhaszngl sgban.
(8) A (7) bekezd@s szednti esetben a Csal do @s Gyermekj61@ti Szofggtat csal dsegit6
munkat rsa:

a) jogosutt az azonnali rendkiv01i telep01@si tatmogatas 6sszegSnek  tvetet@re  @s annak
a d6nt@sben fogtalt rendeRet@sszer0 felhaszn lgs ra,

b) a Csal,Cd  @s Gyermekj61@ti Szolg lat csal dsegit6 munkat rsa az azonnali rendkiv0ti
telep01@si t,Cmogatas 6sszeg@nek felhaszn l sat k6vet6en k6teles a t,Cmogat s
feihaszn i s r61 a 0f61de k K6zsegi Onkorm nyzat fel@ elsz moinio

(9) Az azonnali rendkiv61i tetepOl6si tgmogatas ir nti k@relmet erre a c@!ra rendszeresitett
formanyomtatv,Cnyon keti benyOjtani.

9. Elhunyt sze @ly elte ettet@s@nek k61ts@geihez val6 hozzi]£rul£s

12o§ (1} Az elhunyt szem@iy eitemettet@s@nek k61tsegeihez vai6 hozz j rut sk@nt rendkiv81i
telepLil@si t,Cmogat st nyOjt az Onkorm nyzat annak, aki a meghaR szem@ly eltemettet@s@r61
gondoskodott, @s akinek csaladj ban az egy f6re jut6 havi ]6vedelem hem hatadja meg az
6regs@gi nyugdi] mindenkori tegkisebb 6sszegenek 230%o t, egyed81  t6 szem@ly eset@n a
300%- t.
(2} A k@relemhez mell@kelni keli a jOvedetemigazo! st, a temetes k6tts@geir61 kigltitott
sz ml,Ck eredeti p@ldany t, @s a ha!otti anyak6nyvi kivonatot.
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(3) A k6reDemhez 3 h6napn £1 nem r6gebbi temet6si sz imt it keaJ csatotni. A hat8rid6
elmuJaszt sa jogveszt6.
(4) Az eihunyt szem61y eltemettet6s6nek kOUts6geihez val6 hozz9j ruJ sk6nt ig6nyelt
t mogat s 6sszege 25.000o-Ft.
(5)   eMhunyt szem6ny eitemettet6s6nek k61ts6geihez vaa6 hozz ij ruU s kifizet6se a
hat rozat v6glegess6 vglasgt kSvet6 p6nzt ri napon t6R £niko
(6) Az eihunyt szem61y eitemettet6s6nek kOits6geihez val6 hozzaj rut s ir nti k6relmet erre
a c(iira rendszeresitett formanyomtatv nyon kell benyOjtani.

III. Fe ezet
OnR6Ht vitlalt timogatisok

10. l}jszQIittek t£mogat£sa

13. §. (1) Az O)szOlOttek 20.000,-FtJf6 egyOsszegQ, egyszeri t£mogatasban reszesOlnek. A
tgmogatis kifizet6se - a n6pess6g-nyitv .ntart£s adattaRalmit figyelembe v6ve   a szOt6k
r £sz(£re a gyermek szOlet6s6t61 szimitott 30 napon belOl tOrt6nik.
(2) A timogat£s meg£ilapit£s£r61 hat£rozatot ketl hozni, mely hatirozat m÷llSktetet kepezi a

)ogosultak term szetes azonosit6 adatai.

11. $ @yes Rot alatti gye  eReR t$ ogatgsa

14. § (1) Azon gyermeke£ akik minden ev szeptember 30-/9 hem tditOtt k be a 3. @let@vOke{
6o O00,-Ft, if8 egyC sszegfJ egyszefi tbmogatbsban r@szesQtneko A tbmogatas kifizet se - a
n6pess g-nyflvbnta£gs adattaAa/mbt figye/embe v ve - minden  v december f j td/
december 3 f. napjbig tdA nik.

(2) A tamogat9s meggllapit9sgr6t hat rozatot kel! hozni, mely hatarozat metl klet6t k6pezi a
jogosuRak term6szetes azonosit6 adatai.

12. Beiskol8 si ta '¢ ogatSs

15. § (1) A beiskotaz9s kOlts6geinek enyhit6s6re:

a) az 6vodas kor0 gyermekek 6.000,-Ftlf6
b) az altal nos iskoigs tanuldk 8.000,-Ftlf6
c) a k6z6piskola nappali tagozatan tanul6k 10.000,-Ftif6
d} fels6fokO- nappali rendszer0, fets6oktatasi intSzm6ny atapk6pz6s6be be6pOl6

szakk pz(!sben r6sztvev6k, akik a fels6oktat si int zm nyek ha!lgat6i vagy
fels6oktat si int zm nnyel kOt6tt mega!lapod9s alapj in

e} szakkOz6piskota'k tanul6i 12o000,-Ftif6
f) a fels6fokL] nappali oktat isban r sztvev6 di ikok 16o000,-Ft/f6
g) egy6sszegQ, egyszeri tAmogatAsban l° szes01nek.

(2) A beiskolaz£si timogat is kifizetes@e minden @v szeptember 15-t61- okt6ber 15. napj£ig
ker{]i sor 6voda-, illetve iskolal£togat£si igazol£s csatol£s£val.
(3) A beiskoi izisi t imogat £s ir inti k brelmet erre a c@lra rendszeresitett formanyomtatv£nyon
kell benyQjtani.

13.50 8s 80 8yes h£zass£gi 8vford al6jukat QR eplS, helyi lakosok tA ogat£sa

18. § (1) TelepOt £si tamogat£st biztosit az 6nkorm £nyzat ©f61de£k kOzs £gben h£zassigot
k6t6tt, azon h£zasp irok r(iszSre, akik adott 6vben 50 6ves h£zass igi 8vfordui6iukat
6nneplik.
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(2) Az 50 eves h&zass&gi 6vforduJ6jukat Onnepl6 h&zasp&rok !0.000,-Ft!p9r egy6sszegS,
egyszed t&mogat sban r@szesOlnek. A t&mogat s kifizet6se- az anyak6nyvi, vaUamint a.
n6pess6gonyilv&ntart&s  adattartaSm t  figyeJembe  v6ve -  az  anyak6nyvi  esem6ny
h6napj ban t6rt6niko
17. § (1) Tenep016si t mogat st biztosit az Onkorm nyzat -. k6reamOkre- a nero 0fOade kon
h zass got k6t6tt, 6s 0f61de kon a k6relem benyOjt s t megel6z6 25 6vben bejelentett
lak6hellyel rendelkez6 azon h zasp rok r6sz6re, akik adott 6vben 50 6ves hazass gi
6vfordut6jukat 0nneplik.
(2) Az 50 6ves h zass gi 6dordul6)ukat 0nnep!6 h zaspgrok 10o000, Ft/p r egy6sszeg0,
egyszeri t mogat sban r6szes0tnek° A t mogatgs kifizet6se - a becsatolt anyak6nyvi
kivonat, valamint a n6pess6gonyilv nta gs adatta almgt figyetembe v6ve   minden
negyed6vet k6vet6 h6nap 15. napj ig t6rt6niko
(3) A nero Of61de k k6zs6gben h zassagot k6t6tt szem61yek minden negyed6v utols6
napj ig nyOjthatnak be k@relmet a FOldeaki K6z6s ©nkormSnyzati Hivatal 0f61de ki
Kirendelts@g@hezo A hatgrid6 iogveszt6o A k@relemhez csatolni kell a hgzass gi anyak6nyvi
kivonatot.
(6) A tgmogatgs irgnti k@relmet erre a c@lra rendszeresitett formanyomtatvanyon kelt
beny0itanio

14.  ayugd[jas ke { ak te ep si tgmogat sa

18. § (!) A nyugdijas koa ak.- akik t rgy6v  ,v december 31. napiaig bet61tik 62. @!et6vOket o
5o000,.oFt/f6 egy6sszegO egyszeri t mogatasban r@szesOlnek a tak9sfenntartgs kOits69einek
enyh[t6s@.reo A tamogat s kifizet@se- a n@pess@gonyilv ntartgs adattartalm t figyelembe
v ve ominden  v december !. napj t61 december 31. napjaig t6C{ niko
(2) A tgmogat s meg ttap[tasar6t hatarozatot kel! hozni, mety hat9rozat me!l@.ktet6t kepezi a
jogosultak term@szetes azonosit6 adatai

Vo FEJEZET

19. § E rendetet 2021. okt6ber 29. nap]gn t@p hat9iyba, rendetkez@seit a folyamatban 16v6
Ogyekre is alkaimazni kell.

20o § Hatalyat veszti ©f61degk kOzs@g Onkorm9nyzata K@pvisel6otestO!et@nek a szoci iis
el! t si foFmak szab lyoz sar61 sz616 4/2015o(11.27o) 6nkormanyzati rendelete, valamint a
K@pvisel6otesti]let  egyes  szoci9lis  hatSsk6Feinek   truh z sar61  sz616  5!2015.(11.27.)
6nkorm nyzati rendeleteo

i
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3. A gyermekek v@detm@r6U sz6 6 rendelet megalkot&sa

Simonn@ Sink6 lrika polg£rmester:  Olvast&k az anyagot. A szoci&lis rendelet
felQlvizsg£tata megt6A6nt. A celeilen6rz6s sor&n szakmai segits6gny@t&s keret6ben a
rendeletben felt&H jogs6rtesek, hibak, ]ogi anomaIi&k kijavit&sa indokoltta teszik a megl@v6
rendelet m6dositisa helyett egy O], &ttekinthet6, egys6ges 6nkorminyzati rendetet
megalkot&s£t. K6rd6s, 6szrev@tel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 6s aki
egyet6A az e16terjeszt6sben szerepl6 rendelet m6dosit Ss&nak etfogad&saval, k6zfeltarlissal
jelezze.

A k@pvise 6otest@let 5 igen   egyhaHg@ o szavazattal  e nenszav at @s ta 6zkodgs
n lRQ  az algbbi  ÷Hde etet hozza°

( f61d÷£h K6zs@gi OnRo maHyzat H6F¢viseli-testQlet6neh
912021=(X.29.} 6nRo m nyzati Fendelete

a gye mekeR v6detm6 /!

OfOlde Sk K6zs6gi ©nkorm9nyzat K6pvisel6 testOlete Magyarorsza9 Aiapt6rv6nye 32. cikk
(2) bekezd@s6ben meghat Srozott eredeti jogalkot6i hatgsk6r@ben eijSrva a gyermeke
v@delm@r61 6s a gygmLigyi igazgat sr61 1997. 6vi XXXI. t6 si@ny 16°§ (I) bekezd@s a)
pontjgban,  29.§-aban,  131o§  (1)  bekezd@s@ben,  162.{}  (5)  bekezd6s@ben  kapott
felhatatmazBs alap]a'n, a Magyarorszag Helyi Onko m nyzatai 6! sz616 2011. @vi CLXXXIXo
t6 eny  13°§ (1} bekezd@s 8ao  pont j9ban meghatarozott feladatk6reben el]grva a
k6vetkez6ket rendeli el"

1. Fejezet
Altal£nos  endelRez@seR

I= A  e delet hati!ya

t= § (!) A rendelet hat£tya kiter]ed OfOldeik k6zs@g kOzigazgatisi terOlet@n lakcimmel
rendelkez6, a gyermeke v@delm@r61 @s a gy£m/gyi igazgatisr61 1997. @vi XXXI. tO @ny
(tovabbiakban Gyvt.) 4.§-a szerinti ]ogosuitakra, valamint FOlde£k T@rs@gi Szocialis,
Egeszs@gLigyi, Gyermekj61@ti @s 0vodai T£rsui£s (tov£bbiakban" Ta'rsutas) altai kOzvetlenOl
ell£tott @s a T£ sul Ss fenntart£s£ban t@vd FOIde£ki Egyesitett Egeszs@gOgyi @s Szoci£tis
lnt@zm@ny (tovibbiakban lnt@zm@ny) alapit6 oki atiban @s mOk6d@si enged@ly@ben
meghati ozott ellitasi terO!etekre @s az e!litist ig@nybe vev6kre.
(2) A lak6hely megillapitisa szempontjib61 a szem@tyi adat- @s lakcimnyilvintaMis adatai
az irinyad6ak.

2. A gye o eReR v@de @neR  endsze e

2°§. (t) A gyermekek v@deime a gyermek csal Sdban t6rt@n6 nevetked@s@nek el6segit@s@re,
vesz@iyezetts@g@nek  megel6z@s@re  @s  megszLintet@s@re,  valamint  a  sz{il6i  vagy
hozz tartoz6i gondoskod sb61 kikerOl6 gyermek helyettesit6 v@delm@nek biztosit s,Cra
ir nyui6 tev@kenys@g.
(2) Az Of6idegk KOzs@gi Onkormanyzat K@pvisei6otestLilet (towSbbiakban° K@pvise!6otesti]let}
e rendeletben fogtaltak szerint biztositja a szemelyes gondoskodast nyOjt6 ellat sokat,
tov bba szervezi @s k6zvetiti a m sho! ig@nybe vehet6 ell t sokhoz vat6 hozz Sjutast.
(3) A gyermekek vedeim@t a K@pvisel6otest01et a kOvetkez6 szem@iyes gondoskodast nyOjt6
alapeliatasok keret ben biztositja"

a) gyermekj61@ti szolgaltat s,
b) b61cs6deo
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l° Fe]ezet
@ye meR 6 6ti ÷ tisoR

3. Szem61yes gondoskod£st nyQjt6 gyermek]618ti alapell£t£sok

3.§ (1) A szem61yes gondoskodb=st nyOjt6 gyermekj616ti alapell£t< sok c61ja a gyermek
csal<Cdban t6rt6n6 nevet6s6nek ea6seg[t6se, a vesz61yezetts6g kialakuirJsinak, illetve a
gyermek csala'dj&b61 val6 kiemeRes6nek megel6z6se, valamint a kialakult vesz61yezetts6g
megsz{}ntet(£se. Az atape!t£t £snak hozz£ keli jirulnia a gyermek testi, 6Aelmi, 6rzeimi 6s
erk61csi fe]lSd6shez, 61etkOrOlm6nyeinek javit s hoz.
(2) A k6zigazgat si terL}tet6n 616 ellat9sra jogosuitak r6sz6re a gyermekj616ti alapetlatasokat
(Df61de,¢k K6zs6gi Onkorm nyzat (tov ibbiakban ©nkorm< nyzat) az alabbiak szerint
biztositja:

a) Csal<¢do 6s Gyermekj6!6ti SzoigSlat m{ik6dtetSse t rsut si formaban,
b) B61cs6de m{ik6dtet6se tgrsu si formgban
c) Ovodai nevel6s ell t9sa t9rsul si form<¢ban

(3) A gyermekj61 £ti alapell<¢t<¢st az ai bbi int6zm6ny biztosit]a:
a} a (2} bekezd(£s a) b) pontjaiban fogtalt eliatgsok tekintet6ben a FOldeaki Egyesitett

Eg6szs6gL}gyi 6s Szocialis lnt6zm ny (6922 FOlde k, Zgrda u. 2o),
b) 8 (2) bekezd6s c) pontjgban foglatt ell t s tekintet6ben a FOldeaki Gyermekmosoly

(. voda (6922 F61deak, Z rda u. 22.)  ltal.
(4) A gyermekj616ti alapetl t is ig6 .ybev6tei nek fett6teleit, a fizetend6 t6rit6si di]akat
F61deak K6zs@gi Onkorm nyzat rendetet@ben szabglyozzao

4o A gye eRj6 ti szo ga tat s

4.§ (1) A Csal&do @s Gyermek}61@ti Szolg&lat (tov9bbiakban: Szolgalat) szervez@si,
szoig<¢ttatgsi @s gondoz&si fetadatokat I&t el, a v@d6n6i szo!g lattat egyQttm kOdve.
(2) A Szoig lat fetadatai kOi6n6sen:

a) a tetepOl(isen  !6 gyermekek szoci lis helyzet@nek folyamatos figyelemmel kis@r@se,
b) a gyermekek jogair6t, a r6szOkre biztositott t&mogat sokr61 vat6 tAj@koztat s, az

ezekhez val6 hozzajutas segit@se,
c) a v@delembe vett, illetve a heiyettes szOt6i gondozasba vett gyermekek gondozasio

nevel(£si terv@nek elk szit(£se,
d) a nevet@siooktat9si int@zm6nyek gyermekv@deimi fetadatai etlatas9nak segit se,
e) az 6nkormanyzat e  endelet@nek fotyamatos figyelemmel kis@r se, 8j ell<Ctgsok

bevezetes@nek kezdem nyez@se,
f) fetk (£sre k6myezettanuimany k@szit@se, itletve az 6r6kbe fogadni szand@koz6k

kOrOlm@nyeinek vizsg lata°

111. F÷]ezet

5. §. (!) E rendelet 202!. okt6ber 29. napj£n I(!p hat£tyba0 rendelkezSseit a folyamatban !6v6
{}gyekben is alkalmazni keli.

6. §. E rendelet hat<€iyba 18p6s6ve! egyidej{]leg hat£lyat veszti a gyermekek v £delm(ir6! sz616
20!2013.(XI1.19.) 6nkorm£nyzati rendelet.
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4o 6f61de k  belles,let 212/2 h sz alati felveii belie @leii ingailan ÷lidegenit6s÷

Simonn6 Sink6 E 'ika Rolg£rmesteF: Olvast£k az anyagot. Az e16z6 testi}leti {]16sen
tov ibbt irgyatisra javasoltuk. Az 6nkorminyzat vagyon£r61 6s a vagyongazdilkodis
szabilyair61 sz616 6nkorm£nyzati rendelet 6. § (I) bekezdese alap] in: ,,lngattan vagyont
(irt6kes[teni az ingattanforgalmi  R6kbecsl6sben meghatirozott als6 6R £k alatt nero lehet".
Javaslom, hogy az ingatlant 272.000,- Ft-6rt ert6kesits0k Berta R6bert Or r6sz(£re. K6rd £s,
6szrev(£tei van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 6s aki egyet6rt, k6zfeltartissai
jelezze.

A k6pvisel6-test let 5 igen --egyhang@ - szavazattat  ellenszavazat 8s ta 6zkod
n61kQl az aUibbi hatg °ozatot ho a:

9712021 .(X.28.)Kt.h.
T£ gI: OfOlde£k, belterOlet 212/2 hrsz alatt felvett belterileti ingatlan eiidegen[tese

HATAROZAT

(:::)fOldeik KOzs6gi Onkorminyzat K6pviset6-test{}lete Magyarorszig hetyi 6nkormanyzatokr61
sz616 2011. 6vi CLXXXIX. tv. 107. §-£ban biztositott jogkOr6ben eljirva, figyelemmet
(:)fOldeik KOzs6gi ©nkorminyzat K6pvisel6-testOlet6nek az Onkorm£nyzat vagyonir61 6s a
vagyongazd£lkodis szab lyair6t sz616 7/2012. (1V.27.) 6nkorminyzati rendetete 6. § (11)
bekezd6s6re megtirgyalta az 6nkorm£nyzat tuta]doniban t6v60fOide£k, belterOlet 21212
hrsz. alatt felvett be6pitetlen terOlet etidegenit6s re vonatkoz6 el6terjeszt6st 8s az alibbi
dOnt6st ho a:

(:::)fOldeak KOzs gi Onkormanyzat K pvisel6-testOlete az (:)f61de k, beiterOlet 2!2/2 hrsz-O
320 m  terOletQ be6p[telen terOletet 272.000,= Ft azaz kett6szgzhetvenkett6ezer forint

£kben etadja BeF{a R6bert 6923 (::)f61deak; Sz6chenyi lstv n utca 49. sz m alatti lakos
r sz re.

A K6pvisei6-testOlet felhatalmazza a potggrmeste ¢ az adS sv6teli sze z6d s atair sara.

E '81 8 t÷sit st Rap:
- (::)f6tdegk k6zs g polg9rmestere

F61degk-(:i)f61deak k6zs6gek jegyz6]e
- KOH P6nzigy

5. Zsa 'k60ini÷l P t÷ ° vilogatott spo ol6 v÷ °senyzSsSneh tamogat£sa

Si onn@ Sink6 IFika polg£r ester:  Zsark6 D£nie!  P6ter vA!ogatott          a
Spanyoiorsz£gban megrendez sre ker0t6 ITF Taekwon-do Eur6pa-bajnoks ig r szv itet6hez
k@t timogata" st.

Zsark6 J6zsef alpolg£r est÷ °:
£dntetts gem miatt.

Szeretn@m k@rni a d6nt@shozatalb61 val6 kiz rasom

Si onn  Sink6  'ika polgi est÷ °: KSrd £s,  £szrew£tel ezzel kapcsolatban van-e?
Amennyiben nincs, )avaslom, hogy Zsark6 J6zsef alpolgirmester Or k(£r6s nek megfelel6en
a d6nt £shozataib61 zarjuk ki 8rintettsSge miatt. Aki egyetert, k zfeltart£ssal ]elezze.

A kepvis÷li-testil÷t 5 igen = ÷gyhang8 - szavazattal, ÷llenszava t  s ta 6zkodas
n £1kQl az alibbi hati ozatot hozza"

9S 202 .(X.2S.)Kt.h.
Tirgy: Zsark6 J6zsef alpolg£rmester Or dOnt6shozatalb61 tOrt(!n6 kizirisa

HAT£ ZAT
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Of61de k K6zs6gi Onkormanyzat K6pviseUd-test0Uete Zsa k6 J6zsef
alpolg irmestert - k6r6s6re - Zsark6 DSni÷l PSter tAmogat9si
k relme t irgy&ban t6rt6n6 dOnt6shozataab6g kiz rja,

Err61 6rt÷sit6st kap:
OfOlde k k6zs6g potg rmestere

- FOlde b0f61de&k k6zs6gek )egyz6]e

S[rnonn6 Sink6 Erika polg rmester: Javaslom, hogy az 6nkormanyzat 50o000,- Ft
6sszegben tgmogat&st biztositson. M s ]avaslat van-e? Amennyiben nincs, akkor javas!om
az 50.000 Ft 6sszegO t&mogat{Cst elfogadasrao Aki ezzei egyet6R, k6zfeltart ssal szavazzono
EgyhangO. K6sz6n6m sz6pen. Az 6nkorm&nyzat nev6ben is gratulgtunk a vitagbajnoki
arany@emhezo Sok sikert k[vgnunk a k6vetkez6 verseny6hezo

A k6pvisel6-testilet 4 igen = ÷gyhaHgQ - szavszsttal  ÷ltenszavazat @s taM6zkod
n £1kQl az alSbbi hat rozatot hozza°

99!2021.(X.28.)Kt.h.
T£rgy: Zsark6 D&niel P6ter v&iogatott spoCtot6 versenyz6s6nek t&mogatasa

4AT£ ZAT

0f61deak K6zs6gi ©nkorm&nyzat K6pviset6-testQtete Zsark6 Dgnie! P6ter timogatb, s ir&nti
k@elm6t megt£rgyalta 6s az al£bbi hatirozatot hozza

A KSpvisel6-testOlet Zsark6 D£niet P ter, a H6dmez6visarhelyi tTF Taekwon-do Ktub 6s az
Algy6i SportkOr tV Dan-os vezet6edz6je 6s sportol6ja resz6re 50.000,- It, azaz 6tvenezer
forint 6sszegQ t£mogatist biztosit a La Nuciiban, Spanyolorszigban 2021. november 23-28.
kOz6tti id6szakban megrendezSsre ker/16 ITF Taekwon-do Eur6pai-ba)noks&g rSszv6telehez
- az 6nkorm&nyzat 2021. 6vi kOlts6gvet6se = P6nzeszkOz£tadi4s, t mogat£sok cim
terh@re.

Err61 8Aesit st Rap:
- OfOIde£k kOzs6g polg£rmestere
- FOtde k-0fOlde k kOzs gek jegyz6je

.o
- KOH PSnzQgyi
-Zsark6 Diniel P6ter, FOldeik

8. @agyar Legim÷ t6 Szolgaiat ta ogatasa

Sirnonn8 Sink6 Erika potg£m este : Otvast&k az anyagot. A Segit6 szivvei, j6 szrandekkal
K6zhasznO Alapitv,Cny adom£nygyOjt st inditott a Magyar LSgiment6 Szotgatat javira.
KerdSs, 8szrevStei, javaslat van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom, hogy
10.000,- Ft 6sszegben ta'mogassuk a Magyar LSgiment6 Szolg£latot a K6zhaszn0
Alapitv,Cny ,€ltal. Aki ezzel egyet@t, kSzfeltad: ssal jelezze.

A k pvisel6-testOlet 5 igen = ÷gyhangQ - szavazattal, ÷ltenszavazat  s tart6zkodas
nSlkQl az al£bbi hat£rozatot hozza"

10012021. (X.28.) Kt. h.
Ti gy: Magyar L£giment6 Szolg£1at t£mogat£sa

HATAROZAT

(::)f61de,Ck K6zsegi Onkorm&nyzat K- pviset6-testOlete a Magyar Legiment6
t,Cmogat,Cs r61 sz616 ei6terjeszt6st megt&rgyatta - s az al bbi hat&rozatot hozza

Szoig&lat
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-tA K6pviseJ6-testilet a Magyar L6giment6 Szoig tat resz6re 10.000,- r., azaz tizezer forint
t<¢mogat st biztos[t az 6nkormgnyzat saint bev6teSe terhere.

EFr6U 6rtesit6st kap
- (::)f6Rde k k6zs6g poUg irmestere
- F61de,¢k-(i:)f61de k k6zs6gek ]egyz6]e
- KOH P6nzi}gy
- Segit6 szivvel, j6 szand6kkai K6zhasznO Atapitv ny

2022. @vi Bels8 EllenOFz@si Te  elfogad8sa--OsoHgr8d  legyei Tetep l@stisztasggi
Nonprofit Kft.

Simonn@ Sink6 Erika po[gAr ester: Otvast<¢k az anyagoto Minden @vben megkitdik a
beis6 ellen6rz £si tepiet. K6rd6s, 6szrev6tel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs,
javasiom a Csongr&d Megyei TelepOl6stisztas&gi Nonprofit Kft. &ltai megki}ld6tt 2022. 6vi
Bets6 Et!en6i'z6si Terv elfogad s&to Aki ezzet egyet64, k6zfeltart&ssal jetezzeo

A k@pvise164estQlet 5 iges   egyhangQ  sz va ,attal , ellenszavazat 6s ta t6zkodAs
nIIRQI az alf bbi hat£rozatot hozza°

0  /202 i. (x.28.) Kt. h.
Targy: 2022. 8vi Bets6 Eiten6rz6si Terv elfogadasa   Csongrid Megyei TelepOt6stisztasigi
Nonprofit Kft.

HATAROZAT

©fOlde&k K6zs@gi ©nkorm&nyzat K@pvisel6-testOlete megtargyaRa a Csongr&d Megyei
TelepOl stisztas<¢gi Nonprofit Kfi. (6728 Szeged, V&rosgazda sot 1o) elektronikus Oton
megk{]ld6tt 2022. @vi bets6 elten6rz@si terv@t, @s az alabbi d6nt@st hozza:

Of61de ik K6zs(£gi Onkormanyzat K@pvisel6-testOlete megtargyaRa a Csongr&d Megyei
TetepQl@stisztas Agi Nonprofit Kfto (6728 Szeged, Varosgazda sot 1.) 2022. @vi bels6
ellen6rz@si tervet @s t<¢)@koztat<¢st, azt eFogadjao

lrr6! @Aesir@st Rap"

- OfOldeik kOzs g Potgirmestere
- FOlde k-Of61de k kOzs gek Jegyz6]e
- Csongrid Megyei TelepOJ@stisztas igi Nonprofit Kft.

3.I Napirend
lnterpell£ci6k, k@ d@sek

Si onn@ Sink6 Erika polg r ester: Az ei6ter]eszt@seink eFogytako Van-e valakinek
interpellaci6ja, k@rd ise? Nincs.

4./Napi end
Egyebek

Simonn@ Sink6 EHRa polga'm este '" Az egyebekbe van-e valakinek kerdese, @szrev@tele?

Papp End 'e k@pvis÷16: Sz £chenyi-Park utca sarokn£l kapaszkod6t kellene csin £1ni, hogy
az id6sek k6nnyebben tudjanak k6zlekedni ott t@ien.

Vass J6zsef k@pvis÷16: A Sz@chenyi utc<¢n kett6 gyatogatkel6helyet kellene biztositani.

]

:i
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Simonn6 Sink6 Edka polgArmester: JeXezni keli a K6zOt r6sz6re, hogy a buszv&r6n l meg
van sillyedve. Valamint az ld6sek Otthona sark&t61 a K6z6ss6gi h&zig 30-as t&bt&t kellene.
kihelyezni az aut6forgaiom miatt. Van-e rA nehet6s6g, lehet-e enged6Uyeztetni? Tov bbi
k6rd6s 6szrew£tei van-e? Nincs.

5o/Napirend
Z&A QlCsi el6terjesztCsek

Simonn@ Sink6 Erika polg£rmester: Zirt /16si ei6terjeszt6seink nincsenek. Miutan a
k6pvisel6-testQlet megt&rgyalta a kiadott napirendet, megk6szOn6m a ]e!eni@v6k r6szv@tel@t,
aktivit&s&t es az Ol6st bez&rom.

Simonn@ Sink6 Erika
polgarmester

Kmf.

jegyz6


