Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
A jogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. tOrvdny (Jat.) 17. $-a alapjdn a szoci6lis tiizel6anyag
juttat6s helyi szabiiyairol sz6l6 dnkorm6nyzati rendelet elok6szit6se sor6n el6zetes
hatasvizsgiilatot kell vdgezni, melyben fel kell merni a szabiiyozits v6rhat6
kdvetkezmdnyeit.

A

szoci6lis tizeloanyag juttat6s helyi szab6lyair6l sz6l6 dnkormdnyzati rendelet tervezet

elozetes hatdsvizsg6lat6nak meg6llapit6sai a kcivetkez6k:
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A szoci6lis ttizel6anyag

juttat6s helyi szab6lyair6l sz6l6 cinkorminyzati rendeletben

foglaltak vdgrehajtdsa ekisegiti a telepilldsen dl6 szocidlisan rdszorultak tdmogatdsdt.

A rendeletben foglaltak

vdgrehajtdsdnak gazdasdgi, kdltsdgvetdsi hatdsdt a 2019. dvi
koltsdgvetdsi rendelet tartalmazza, mely e rendelet tdrg,,aldsdt kovetden elfogaddsra kerill. A
tdmogatds bevdteli forudsdt tdmogotdi okirat szerinti kaltsdgvetdsi tdmogatds biztositja.

Kdrnyezeti ds egdsuigiigyi kdvetkezmdnyek

A

szoci6lis tizeloanyag juttat6s helyi szabdlyair6l sz6l6 dnkorm6nyzati rendeletben
foglaltak vdgrehajtdsa el6segiti a telepiilLsen dl6k jobb kornyezeti ds egdszsdgilgti helyzetdt.

A d m i n is zt r at lv

ter h ek et b

efo ly tis o I d h at d s o k

A szoci6lis ttizeloanyag juttat6s helyi szab6lyair6l sz6l6 <inkorwrbnyzati rendeletben foglalt
pdnzilg,,i,- szdmviteli ds szocidlis elf[rdsok vdgrehajtdsa o szakrnai, ilgtintdzdsi ds
adrninisztrat{v feladatok vdgrehajtdsdban tdbbletfeladatokat jelent a hivatal dolgozdi
szdmdra.

A

jogszabdlyok megalkottisdnak sziiksdgessdge, a jogalkotds elmaraddsdnak vdrhatd

kdvetkezmdnyei

A

szoci6lis ttizeloanyag juttat6s helyi szabiiyair6l szol6 dnkorm6nyzati rendelet
megalkotdsdt szilksdgessd teszi az Mafi. ,is a szocidlis tilzelfianyag juttatds tdmogatdsra a
Belilg,,miniszter dltal kiirt pdlydzat, melynek elmaraddsa tdrvdnyessdgi mulasztdsnak szdmit,
a pdlydzati elszamolds rdsze, mely tdrvdnyessdgi birsdg kiszabdsdval ds tdmogatds
v i s s zavonds dval j drhat.
A jogszabdly alkalmazdstihoz sziiksdges szemilyi, szervezeti,

tdrgti is pdnziigtifeltdtelek

A szoci6lis tiizeloanyag

juttat6s szabdlyair6l sz6l6 <inkorm6nyzati rendelet alkalmazdsdhoz
szillrsdges szemdlyi, tdrgti, szervezeti ds pdnzilgifeltdtelekrendelkez,isre dllnak.

A

gszabiiy szerkeszt6srol sz6l6

rendelet-tervezet elk6szit6s6n6l figyelembe
6112009. (X[.14.) IRM rendelet el6ir6sait.

Borsodb6ta, 2019. okt6ber

1.
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Altakinos indoklSs
Borsodb6ta Kozsdg Onkormiinyzata Alaptrirvdny 32, cikk (l) bekezdds a)
pontj6ban, Magyarorszitg helyi onkorm6nyzatairol sz6l6 zOlL 6vi CLXXXX.
torv6ny 13. $ (1) bekezd6s 8a) pontjdban meghatrirozott feladatkor6ben, a
Magyarorszitg2019. 6vi kozponti kolts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. torvdny 3.
mell6klet I. 9. pont szerinti tdmogatdsi kifr6sban kapott felhatalmazds alapjin a
szoci6lis c6hi ttizeloanyag titmogatits helyi szabiiyait rendeletben szabitlyozza.

A

Beliigyminiszter 6ltal kiirt pSlydzati kiir6s 6s a szoci6lis tizel(5anyag
t6mogat6s meg6llapitdsdrol szolo t6mogat6i okirat kapcs6n a k6pviselotesttiletnek kcitelez6 rendeletalkot6sa t6rgykcir a szociiiis tiizel6anyag t6mogat6s,
tizifa j uttat6s fe lt6te I e inek m e ghat 6r ozdsa.

Figyelemmel

a

jogszabdlyi rendelkez6sekre

a

rendelet tervezet r6szletes

indokliisa:

A rendelet c6lja, hat6lya
1.$
A rendelet cdlja az alflbbiakathatfurozzameg:

A rendelet c61j6t mely szerint a Borsodb6ta telepiil6sen 6lok r6sz6re trimogat6st
nyrijtson szoci6lis r6szorults6g alapj6n, egyszeri ttizel6anyag t6mogat6sra, meghat6rozza a
j o go sultsdg felt6teleit, az igenyle1 odait6l6 s menet6t.
A rendelethatillya

a telepiil6sen 6l6kre terjed ki az dletvitelszenien ott lak6 6s ott
lakohellyel, tart6zkod6si hellyel rendelkez6 6llampolg6rokra.

A timogatrls elbfrrikisrlnak felt6telei
2-3. $

A

szoci6lis tiizellanyag titmogatils jogosultsrlgi felt6telei keriilnek

szabiiyoz6sra, melyben a jdvedelmi 6s egy6b szoci6lis r6szorults6gi felt6teleket,
a t6mogatiis term6szetbeni form6j6t. a t6mogat6s maxim6lis mennyis6gdt, a
jogosultak kdr6t 6s a felhaszndlils felt6telei rogziti.

A t6mogat6s ig6nyl6s6nek felt6telei
5.$
Ebben a szakaszban az elj6r6si rend keriil meghat6rozdsra, a benyrijt6s helye, a

meghat6rozott ig6nylolap kotelez6s6ge,
elismerv6ny 6s a benyrijt6s, elbir6l5s hatdrideje.
2

az

elsz6mol6shoz sztiksdges

Z616 rendelkez6sek

5.$
A rendelet hat6lyba l6p6s6t, 6s a kor6bbi szoci6lis tizifa t6mo gatirs szab6lyair6l
sz6 I o rendel et hat6lyon kiviil hely ez6 s6 t tartalmazza.
Borsodb6ta, 2019. okt6ber
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b6ta Kiizs6g

rm ilnyzata K6pvisel6-testii let6nek
12019,
) iinkormf nyzati rendelete
a szociflis c6hi tiizel6anyag t6mogatis helyi szab6lyair6l
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Borsodb6ta Kozs6g OnkormSnyzat K6pvisel6-testiilete az Alaptdrveny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontj6ban, Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l s2616 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1)
bekezd6s 8a) pontj6ban meghat6rozott feladatkdr6ben, a Magyarorszirg 2019. 6vi kdzponti
koltsdgvet6s6rol sz6l6 2018. dvi L. torv6ny 3. melldklet I.9. pont szerinti t6mogat6si kiir6sban kapott
felhatalmazSs alapj6n a szociSlis c6l[ tiizel6anyag thmogat6s helyi szab6lyair6l az alilbbiakat rendeli
el:

A rendelet c6lja, hatilya

1.S
(l) E rendelet c61ja, hogy azBorsodb6ta teleptil6sen 6lok rdsz6retirmogatdst nyrijtson szoci6lis
r6szorults6galapjitn, egyszeri tijzeloanyagtinnogatilsra, meghatdrozzaa jogosults6g feltdteleit,
az ig6nyl6s, odait6l6s menet6t.
(2) E rendelet hat6lya kiterjed Borsodb6ta kdzigazgat6si tertilet6n 6letvitelszerien lak6 6s ott
lak6hellyel, tartozkodSsi hellyel rendelkez6 6llampolgrirokra.

A tdmogatis elbirilisfnak felt6telei
2.$

(l) AzOnkorm6nyzat

arendelkez6sre 6116 keret m6rt6k6ig a r6szorul6 szem6lyeket, vissza
nem tdritend6 termdszetbeni t6mogat6sk6nt legfeljebb 5 erdei kdbm6ter szoci6lis ttizeloanyag
j uttat6sban r6szesiti tizifa form6j 6ban.
(2) A t6mogat6s meg6llapit6sakor elonyben kell r6szesiteni ail. a k6relmez6t, aki a k6relem
benyfj tds6nak idopontj 6ban :
a) aktiv koruak ell6t6s6ra jogosult,

b) idoskorf ak jdr addkara j o gosult,
c) Borsodb6ta Kdzs6g 0nkorm6nyzatKdpviselo-testtilet6nek a szoci6lis ell6t6sok
helyi szab6lyozdsir6l sz6l6 912015. (IX.14.) tinkorminyzati rendelet6nek 4. $ (1)
bekezd6s a), 5. $, 6s 6. $ alapjan lakhat6si t6mogat6s keret6ben teleptildsi t6mogat6sra
jogosult,
d) a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6miigyi igazgat6sr6l sz6l6 1997 . €vi XXX. tdrv6ny
19-21 , $-a alapj6n rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szestlnek 6s a 67lA $.
alapjtrn h6tr6nyos vagy halmozottan h6tr6nyos helyzetti gyermeket nevelnek.
e) ahol a k6relem benyrijt6srlt megel6z6 havi egy fdre es6 jdvedelem nem haladja meg
a csal6dban az oregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek a200o/o-6t,

f) j ovedelemvizsg6lat n6lkiil

:

fa) azaz idoskorri egyedtil 616,

aki 65. 6letdv6t bet0ltdtte

fb) az ahdzassirgban 616 kdrelmez6, ahol a hdzaspin egyik tagaa 65. 61et6v6t
bet6ltotte,
fc) az a k6relmez6, aki fogyat6koss6gi trimogat6sban r6szesiil,

fd)

az a csa16d, ahol egyik csal6dtag magasabb dsszegti csal6di p6tl6kban r6szesiil.

(3) A tiizel6 anyag t6mogat6s ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 6llapithat6
meg, fiiggetlentil a lakdsban 61o szem6lyek 6s csal6dok,h6*art6sok 6s a(2)bekezd6s szerinti
jogosultak szimrifi6l.

3.$
Nem jogosult szoci6lis tizeloanyag juttat6sra
felt6tel teljesiil6s6t6l - az a szem6ly, csal6d:

(l)

a)

aki erdogazdiikod6, erd6tulajdonos

-

6s az

fi.iggetlentil a 2. $-ban meghatarozott

elmrilt 2 6vben enged6llyel fakitermeldst

v€gzett,
b) azon ingatlan vonatkoz6:s6ban, mely t.uzifival egyilltalin nem flithet6.
nem lakott ingatlanra, amelyben 6letvitelszenien senki sem 61, a t6mogat6s
nem 6llapithato meg.

(2) Aziiresen

6116,

(3) A ttizelo anyag t6mogatdsban r6szestlo szem6ly at;drzififi nem drt6kesitheti, nem adhatja 6t
m6snak, 6s csak a k6relemben megjeldlt ingatlanon haszn6lhatja fel.

A timogatis ig6nyl6s6nek felt6telei

4.$
(1) A tdmogat6s meg6llapit6sa ir6nti eljar6s a rendelet 1. sz6mir mell6klete szerinti k6relem
nyomtatv6nynak a Borsodb6tai Kdzcis OnkormanyzatiHivatalhoz tdrt6n6 benyrijt6s6val indul.
(2) A k6relmet legkdsbbb2}lg. okt6ber 30. napjrlig lehet benyirjtani, mely hat6ridS jogveszt6.

(3) A k6relmek elbir6l6sa a K6pvisel6-testiilet hat6skdr6be tartozik, aki a t6mogat6sr5l
legk6sobb 2019. november 30. napj6ig ddnt.

(4) A tiizeloanyagjuttat6s 6tv6telet
eI i smervdny al6ir ilsil al igazolja.

a

jogosult a rendelet 2. szdmu mell6klete szerinti 6tvdteli

s.$

(l) A rendelet kihirdet6s6t

kdvet6 napon 16p hat6lyba.
(2) Hat6lyba l6p6sdvel egyidejtileg hatiiydtveszti Uppony kdzs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6+estiilet6nek a szoci6lis tizifat6mogat6s helyi szab6lyair6l s2616 612018.
(XI.3 0.) dnkorm6nyzati rendelete.

Guly6s J6nos
polg6rmester

Demj6nn6 Mustos Beatrix
jegyzo

A rendelet kihirdetve:
Borsodb6ta, 2019. okt6ber
Demj6nn6 Mustos Beatrix

jegyzb

l.

mell6klet

KIqRELEM

K6relmez6 adatai:
N6v: .........

Sziilet6si n6v: .........
Sztilet6si hely, id6:..........

Anyia neve:

T6rsadalombiztositdsi Azonosit6 f el:....
Lakcim: 3658 Borsodb6ta .............

Tart6zkodfsi cim:....
K6rem, hogy r6szemre Borsodb6ta Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek a szoci6lis
tiizel1anyag iuttatis helyi szabiilyair6l sz6l6 iinkormdnyzati rendelete alapidn szfveskedienek
term 6 sz etb e n i i utta uis k6n t erd e i titzifAt biztos itani.

A tiizifa t{mogatisra a rendelet szerint az6rt vagyok iogosult mert a k6relmem benyriitiisiinak
id6ponti6ban:*

a) aktiv

korfak ellStiisiira vagyok jogosult,

b) id6skordak jiirad6kiira vagyok jogosult,
c) Borsodb6ta Kiizs6g Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilet6nek a szociiilis elliitdsok helyi
szabiilyoz:is6r6l sz6l6 9l2}t5. (1X.14.) iinkormdnyzati rendeletdnek 4. 5 (1) bekezd6s a), 5. $, 6s 5.
alapi6n lakhatiisi t6mogatds keret6ben telepiil6si t6mogatdsra vagyok jogosult,
d) a gyermekek v6delm6r6l 6s a gyiimiigyi igazgatiisr6l sz6l6 L997.6vi XXX!. tiirv6ny
19-21. $-a alapiin rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szes0lnek 6s a 57/A $.
alapjSn hiitrdnyos vagy halmozottan hdtriinyos helyzet0 gyermeket nevelek

e) a k6relem benyrijtiisiit megel6z6 havi egy f6re

es6 jiivedelem nem haladja meg

a csal6dban

iiregs6gi nyugd ii minden kori legkisebb iisszeg6nek a 200Yo-6t,
f) jiivedelemvizsgdlat n6lkiil

fa)

55. 6let6v6t

betiiltiitt

fb) a hiizassdgomban

:

egyedi,i15l16 vagyok

a h6zasp6r

egyik tagia a 65. 6let6v6t

betiiltiitte,

fc) fogyat6kossdgi tiimogatdsban r6szesiiliik,

fd) a csaliidban van olyan

csalSdtag,

aki magasabb iisszegfi csalSdi p6tl6kban r6szesiil.

az

S

K6relemhez csatoland6:
. a) - d) pontban foglalt iogosultsiigra val6 hivatkozfs eset6ben a megiillapit6 hauirozat,
. az e) pontban foglalt rogosultsagra val6 hivatkozis eset6ben a k6relmez6 6s
csaliidtagiaira vonatkoz6 iOvedelemnyilatkozat, tovfbbi a k6relmez6 6s csalfdtagiai
k6relem benyf itrisrit megel6z6 havi iiivedelem6nek igazolSsa,

.
.
.
.
.

az) fpontban:
fa) hivatalb6l igazolt,
fb) hivatalb6l igazolt,

fc) srilyos fogyat6kossiigi timogatiist megdllapit6 hatiirozat benyriitiisa,
fd) magasabb iisszeg(i csalidi p6tl6k megdllapiuis6r6l sz616 igazoliis benyriitiisa.

*(A megfelelf aldhfizandf

is kitdltend6.)

Borsodb6ta,2019

aliiir6s

2.

mell6klet

Atv6teli elismerv6ny
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alatti lakos aliirisommal elismerem, hogy a mai napon Borsodb6ta

Kiizs6g

Onkorminyzata K6pviseld-testiilet6nek a szociilis c6hi tizellanyag timogatfsr6l
iinkorminyzati rendelete alapj6n megfllapftott term6szetbeni juttatdsk6nt
ellenszolgrlltat6s

erdei kiibm6ter mennyis6gii tfizifit
n6lkiil - 6tv e t t e m.

Borsodb6ta,20l9.

h6......nap

6tvev6

sz6l6

ingyenesen,

Gmail - V6teli szandeK Delelelltur

2019 09.23,

<bbotaph@gmail'com>
Borsodb6ta Kiizs6g 0nkorm6nyzata

f*! Grnnil
V6teli sz6nd6k bejelent6s
1 uzenet

2019. szePtember 9. 12'.42

<upponyy!@gmail'com>Vad6szt6rsas69 Uppony es K6rnyeke
h u>
C;;;;tt, AorsoOlOta' Xozsegi O nXorm6 nyzat < K0586@koznet'
Tisztelt Polg6rmester Url

v6teli sz6nd6k6t bejelenteni
erj6rva ez,ton.szeretn6m a t6rsas6g
Uooonv 6s korny6ke Vad6szt6rsasdrg nev6ben
;raiti titerre. A t6rsas6g neveben a veteli
tutajdoni'b;Gr6 SiLcnenyi ui'g
ebisoduota Kozs6si onkormanyzat
.ia. .i ZOO.OOO f oii nt, azaz kblszAzeze r fori nt'

;ie,

f

A t6rsasdg adatai
Nev: Uppony 6s Korny6ke Vad6szt6rsasAg
ZOAS Sotym6r H6virdg utca 36'
Cim: 3622 Uppony fflUuag ,rcu +' f"u ctm]

Ad6sz6m:18752355'1-05

,rsl

K6rem ajdnlatom16l visszajelezni sziveskedjen'

A-*

C23[,t k/Yw

0^j&,,i^,\1,"t

Tisztelettel:
KormdnY And16s
elnOk

n

r/o?ik=6fc673ecfS&view=pt&seatch=all&permthid=thread-f

%3A1044194194059773969%7Cmsg-f%3A16441941940

''

"1 purBilr rrcs rer J avaslatara a

testtilet az al6,bbi dontdst hozza:
(szavazdsbun rtiszt vett 5
f6, igen szavazatok szdma s, nem szavazatok szdma 0, tartdzkodtj
szovazatok szdma 0)

Tisy:

0nkorm6nyzati tulajdonri ingatlan drt6kesitdse

'{ Kdpviselo-testulet a fenti trirgyri el6terjesztdst megtargyalt, az el6terjeszt6s t6rgy6ban az
d6bbidcintdst
l

hozza:

') A

Kdpvisel6-testulet rigy dOnt, hogy Borsodb6ta Kozsdg
Ori[frman yzata drt6kesiti a
borsodb6tai 32311 hrsz-ri, term6szetben borsodb6ta,
szdchenyi
6, sz1ialatti ingatlant
a vev6vel tdrtdno el6zetes megegyez6s szerint 200.000.-forint,
azaz Ketthszuzezer forint
vdtel6ron,
l

,it

2') A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza apolg6rmester urat
az
vonatkoz6 ad6sveteli szerz6dds al6ir6s6ra.

-

t.) pontban k6rtilirt ingatlanra

Felel6s: Gulyds J6nos polg6rmester
Hatririd6: 2017, m6rcius 15.
!
10.) Szocidlis tiiziffra val6 jogosults6g megdllapit6sa.
Ekiterjeszt6 : polg6rmester

tM

A-tlit

El6terieszt6s
Polg6rmester i utalmazis6ra
Tisztelt K6nvisel6-testiilet!
k6zszolg 6latitisztvisel6kr6l sz6l6 2011. 6vi CLX){XXX. torv6ny 2251H. $ (1) bekezd6se
ilhetos6gei biztosit arra, hogy a k6pvisel6-testiilet a polg6rmester r6sz6re meghat6rozott
ju]alom 6vi m6rt6ke
idoszakban vegzettmunk6ja 6rt6kel6se alapjan jutalmat 6llapitson meg. A
nem haladhatja meg a polg{rmestert megilletb illetm6ny vagy tiszteletdij hathavi 6sszeg6t.
Borsodb6ta (rizseg $nkormanyzatpolgirmester6nek egy havi illetm6nye brutt6 398.900.- Ft.
Mindenki 6ltal ismeretes, hogy a telepiil6sen folyamatosan megszervezi a kdzfoglalkoztat6si
jt$,
programokat, melynek kapcsin a teleptilds munkan6lktli r6tege munk6hoz, munkab6rhez
megkeresi
,.gitr. ezzel u .rul6dok jobb meg6lhet6s6t. Ezen kiviil a falu fejleszt6se 6rdek6ben
*ouut a forr6sokat, p1lyazati lehet6s6geket, melyekkel jobb6, szebb6 tehet6 telepiil6stink, a

{

lakoss6g 6rdekeit mindig szem el6tt tartva.

A

fentiek elismer6s66rt javaslok szitmira egy havi illetm6ny6nek megfelel6 jutalom

me96llapitds6t.
K6rem, javaslatom 6tgondol6s
javaslat elfogad6s6t:

ii

6s ak6pvisel6-testtlet egyet 6rt6se eset6n az alilbbihattffozati

t2019. (X.07.) hatir ozatz
T 6 rgy : Pol g6rmester j utalmazdsa

Borsodb6ta K0zs6g $nkormanyzat K6pvisel6-testiilete a kcizszolg6lati tisztvisel6krol sz6l6
201 l. 6vi CI-XXXXIX. tOrveny 2251H. g (1) bekezd6se alapj6n biaositou hat6skdr6ben GulySs
J6nos polg6rmestert a2Ol9.6vi kiemelked6, eredm6nyes polg6rmesteri tev6kenys6g66rt, a
krizfogiak6ztatisi programok eredm6nyes lebonyolitdsfulrt, a telepiil6s 6rdek6ben az elnyert
palyaiatok koordin6l6sa, megval6sit6sa kapcs6n vegzett tev6kenys6g66rt egy havi
itteimenyenek megfelel6en, 398.900.- Ft, azaz Hdromsz6zkilencvennyolcezer-kilencszin
forint 6sszegti jutalomban r6szesiti a k6lts6gvet6sben biztositott szemdlyi kiad6sok el6fu6nyzat
b6rmegtakarit6s6nak terhdre.

FelhatalmazzaazAlpolg6rmestert, hogy ajutalom kifizetdsdrol gondoskodjon.
Hatdrido: azomal
Felelos: Kriston B61a alpolg6rmester

Borsodb6ta, 2019. oktober

0 1.

Kriston B6la

sL.

alpolg6rmester

