TERVEZET

Kismaros Község Önkormányzatának …/2015.(II. 26.) Ök. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében,
45. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
(1) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya a szociális
igazgatástól és szociális ellátásokról szóló 1993. évi tv. (Szt.) 3. §-ában meghatározottakra terjed
ki, amennyiben Kismaros Község Közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek, és életvitel
szerűen is a település közigazgatási területén élnek.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
adatai irányadóak;
b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;
c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény szerint annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának
szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;
d) hozzátartozó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli
hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és
tetvére, és a testvér házastársa;
e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és a
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő és a testvér.
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az
irányadóak.
2. §

Eljárási szabályok
(1) A szociális ellátás iránti kérelmeket a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a
továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a hivatal
címére postai úton.
(2) A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben – e rendeletnek az egyes támogatási formákra
vonatkozó rendelkezései szerint - első fokon a Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság), valamint a polgármester hatáskörébe tartozik.
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(3) A Bizottság és a polgármester első fokon hozott döntése ellen benyújtott fellebbezést másod
fokon Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete – soron következő rendes ülésének
zárt ülésén – bírálja el.
(4) Az Szt. alapján a jegyző hatáskörébe tartozó ellátások esetében, az első fokú döntés ellen
benyújtott fellebbezések elbírálására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) fellebbezésre vonatkozó szabályai az irányadóak.
(5) A kérelemhez csatolni kell az e rendelt által előírt mellékleteket. Indokolt esetben a hatáskörrel
rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges
mellékletek benyújtását is elrendelheti. A hatáskörrel rendelkező szerv szükség esetén az
kérelmező családi, illetve szociális helyzetéről környezettanulmány elkészítését rendelheti el. A
környezettanulmány elkészítése során az Önkormányzat szakhatósági közreműködést vehet
igénybe.
(6) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a
jövedelem számításnál az Szt. 10. § (2) – (5) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
(7) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt – pozitív elbírálás esetén a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszűnése esetében
a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja. A
Bizottság hatáskörébe tartozó egyszeri támogatás összege a kérelem pozitív elbírálásáról szóló
döntés meghozatalát követő hét hétfői napján kerül kifizetésre.
(8) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást
a vele közös háztartásban együtt élő közeli hozzátartozó, illetve hozzátartozó veheti fel az
értelmező rendelkezéseknél meghatározott sorrendben a halál időpontját követő hónap utolsó
napjáig.
(9) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05. napjáig
kerülnek kifizetésre kérelmező kérése esetén az általa meghatározott folyószámla javára, egyéb
esetben személyesen – személyazonosság ellenőrzését követően - pénztárból történő készpénz
kifizetés útján.
(10) Az Szt. 17. §-ában szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.
(11) Ha a Szociális- és Egészségügyi Bizottság az ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés
összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben a megtérítés az arra
kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti – méltányosságból elengedheti, csökkentheti,
részletfizetést engedélyezhet.
(12) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak
bejelenteni.
(13) A szociális ellátás alapjául szolgáló tények, körülmények fennállását a hatáskörrel rendelkező
szerv jogosult felülvizsgálni, a kérelem mellékletét képező igazolások, nyilatkozatok, egyéb
dokumentumok ismételt benyújtását, környezettanulmány ismételt elkészítését előírni.
3. §

Ellátások formái
(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni
szociális ellátás nyújtható.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára
pénzbeli ellátásként
a) települési támogatást
- Lakhatási támogatást;
- Ápolási támogatást;
- Gyógyszertámogatást;
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- Temetési támogatás;
- Újszülöttek támogatása.
b) Természetbeni települési támogatásként
- Köztemetést.
c) rendkívüli települési támogatást
- Krízistámogatást;
- Eseti támogatást.
állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben
meghatározott feltételek szerint.
d) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében:
- szociális étkeztetést;
- házi segítségnyújtást
nyújt.
II. FEJEZET

Pénzbeli települési támogatások
4. §

Lakhatási támogatás
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Szociális és Egészségügyi
Bizottság lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult
személyeknek az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljáró szolgáló helyiség rendszeres
fenntartási költségeinek viseléséhez.
(2) A lakhatási támogatásra az a Kismaros Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
személy jogosult, akinek
a) a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 300%-át,
b) a háztartásában élők egyike sem rendelkezik vagyonnal, és
c) az érintett ingatlanban – tulajdonosi, bérlői, használati, haszonélvezeti, vagy egyéb igazolt
jogcím szerint – életvitelszerűen lakik. A használat jogcímét a kérelmező igazolni köteles, és
d) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tisztántartott, rendezett. Az ingatlan udvara, a
hozzátartozó kert gyommentes, az épületen kívül tárolt eszközöket, ingóságokat, fűtőanyagot
rendezetten tárolja. Az ingatlana utcafrontja szélességében az ingatlan előtti közterület, árok úttest
széléig gyommentes, tiszta, téli időszakban az ingatlana előtti szakasz síkosság-mentes.
(3) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az ingatlan használatának jogcímét igazoló dokumentumot;
b) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát;
(4) A lakhatási támogatás mértéke: havi 3.000,- Ft.
(5) Az Önkormányzat a lakhatási támogatást pénzbeli szociális ellátás formájában nyújtja.
(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást legfeljebb 12 hónapra lehet megállapítani.
(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés
alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
5. §
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Ápolási támogatás
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönthet ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújtásáról a 18. életévét
betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan
rászorult személy részére.
(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Kismaros Község közigazgatási területén
lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki
a) 18. életévét betöltött tartósan beteg, Kismaros Község közigazgatási területén lakcímmel
rendelkező és életvitelszerűen is a településen élő hozzátartozójának ápolását végzi; és
b) rendszeres pénzellátásban nem részesül;
c) nem jogosult az Szt. 41. §-a szerinti ápolási díjra;
d) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át;
e) az ápolást végző személy és az ápolt személy között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés
nem áll fenn.
(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha az ápolt személy 2 hónapot
meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális
intézményi ellátásban részesül.
(4) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b) házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó
gondozásra, ápolásra szorul.
(5) Az ápolási támogatás havi összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80
%-a.
(6) Az ápolási támogatás ugyanazon háztartásban csak egy jogosultnak állapítható meg.
(7) Az ápolási kötelezettség teljesítését az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, és
környezettanulmányt készíteni.
(8) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének nem tesz eleget, ha az ápolt személy:
a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta;
b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva;
c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva;
d) háziorvosi ellátása, állapotának orvosi felülvizsgálata, az ápolt kezelő orvosával a
kapcsolattartás nem biztosított;
e) a szükséges ápolási feltételek, az ápolt gyógyszerei, ápolási eszközei nem megfelelően
biztosítottak,
f) az ápolt szükséges mértékű felügyelete nem biztosított.
(8) A Bizottság határozatával jogosult az ápolási támogatás megszüntetéséről határozni, ha az
ellenőrzési során megállapítja, hogy a (8) bekezdés a)-f) pontjában foglaltak bármelyike
megvalósul, illetve ha az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és
ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.
(9) az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszüntetésénél az Szt. 42. §
(1)-(3) bekezdései az irányadóak.
(10) Az ápolási támogatást legfeljebb 12 hónapra lehet megállapítani.
6. §

Gyógyszertámogatás
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönthet gyógyszertámogatás formájában települési támogatás nyújtásáról a szociálisan
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rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti
közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségügyi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük
miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak. E rendelet tekintetében rendszeres
gyógyszerszedésnek a krónikus betegség kapcsán a legalább 3 hónapot meghaladó
gyógyszerszedés minősül.
(2) Gyógyszertámogatásra az a Kismaros Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
személy jogosult, akinek
a) a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 300%-át, és
b) a kérelmező igazolt havi gyógyszerkiadása meghaladja a 10.000,- Ft összeget.
(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmező háztartásában élő személyek jövedelemigazolását;
b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó
gyógyszereket tartalmazó házi orvosi igazolást.
(3) A gyógyszertámogatás havi összege: 3.000,- Ft.
(4) A gyógyszertámogatást legfeljebb 12 hónapra lehet megállapítani.
(5) Az ellátásban részesülő amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről
az Önkormányzatot értesíteni.
7. §

Temetési támogatás
(1) Temetési támogatást állapíthat meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság, amennyiben a
meghalt személyt eltemettető családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg. Temetési támogatásként a
Bizottság mérlegelési döntése alapján adható
a) legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege négyszeresének megfelelő összegű,
kamatmentes temetési kölcsön;
b) egyszeri 20.000,- Ft összegű pénzbeli támogatás a temetési költségekhez való
hozzájárulásként.
(2) A temetési kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni és
4-12 hónap alatt kell törleszteni minden hónap 5. napjáig.
(3) A kölcsönvevő szerződésben köteles vállalni, hogy a kölcsön összegét hagyatéki teherként,
mint temetési költséget a hagyatéki eljárásban bejelenti.
(4) A temetési költségekre adott kölcsön visszafizetését egyedi elbírálás alapján a Bizottság –
különösen indokolt esetben – elengedheti.
(5) A temetési támogatás (1) a) és b) pontja szerinti formája együtt is megállapítható.
8. §

Újszülöttek támogatása
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Polgármester Újszülött
támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek.
(2) Újszülött támogatásra az a Kismaros Község közigazgatási területén legalább 1 éve bejelentett
állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Kismaroson élő személy jogosult, akinek az egy
főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) egyedül élő esetén 300 % - át
b) család esetén 250 %- át nem haladja meg,
abban az esetben, ha a gyermek kismarosi lakóhellyel /nem tartózkodási hellyel/rendelkezik.
(3) Családok esetén az egyik szülőnek elegendő bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkezni.
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A támogatás további feltétele, hogy az anya/család a gyermek megszületése előtt, ill.
megszületést követően a település védőnői szolgálatánál a 49/2004. ESzCsM. Rendelet 2. § (3) és
(5) bekezdése alapján nyilvántartásban van, és a várandós gondozása során legalább négy
(koraszülés esetén egy) alkalommal részt vett védőnői várandós tanácsadáson. Az erről szóló
igazolást a védőnő aláírásával igazolja.
(6) A támogatás összege: az első gyermek után 100.000 Ft, a második és minden további gyermek
után 50.000,- Ft egyszeri egyösszegű támogatás.
(7) A támogatás a szülő választása alapján pénztári kifizetéssel, vagy átutalással kerül teljesítésre a
születési anyakönyvi kivonat bemutatását követő 5 napon belül.
(4)

III. FEJEZET
Természetben nyújtott települési támogatások
9. §

Köztemetés
(1) A köztemetés elrendelésének szabályait az Szt. 48. § - a tartalmazza.
(2) Köztemetés elrendelésére a Polgármester jogosult.
IV. FEJEZET

Rendkívüli települési támogatás
10. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Polgármester a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési
támogatást nyújt
a) krízistámogatás formájában;
b) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás formájában.
11. §

Krízistámogatás
(1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatást állapítható meg annak a
Kismaros Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az
alábbi feltételek legalább egyike fennáll, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében 300 %át és akinek a Kismaros Község közigazazgatási területén fekvő ingatlanát elemi kár éri, és az
érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik.
(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.
(3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet;
b) kérelmező és családja jövedelem igazolását.
(4) A krízistámogatást egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig részesíthető.
(5) A polgármester különös méltánylás érdemlő kérelem esetén, egyedi mérlegelés alapján az (1)
bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem igazolásától, illetve a támogatás (4) bekezdés szerinti
maximális összegétől eltérhet.
12. §

Eseti támogatás
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(1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Kismaros
Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személynek, aki, vagy akinek a családja
önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek:
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében 300 %-át, és
b) vagyona nincs.
(3) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.
(4) Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig részesíthető.
(5) A polgármester különös méltánylás érdemlő kérelem esetén, egyedi mérlegelés alapján az (1)
bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem igazolásától, illetve a támogatás (4) bekezdés szerinti
maximális összegétől eltérhet.
V. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások
13. §.

Szociális étkeztetés
(1) Az étkeztetés keretében a szociális étkeztetésnek megfelelő kedvezményes ellátás adható a
szociálisan rászorultaknak.
(2) Szociálisan rászorulónak minősül az a 65. életévét betöltött kismarosi lakos, aki legalább a napi
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni nem tud, és akinek az egy főre jutó havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) egyedül élő esetén 300 % - át
b) család esetén 250 %- át nem haladja meg.
(3) Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítható azon személyek részére, akik tartósan vagy
átmenetileg nem képesek saját étkezésüket megoldani.
(4) Az étkezésért fizetendő térítési díj összegét, illetve mérséklését külön önkormányzati rendelet
szabályozza.
14. §

Házi segítségnyújtás
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni Szt. 63. § - a alapján azokról, az időskorú
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.
V. fejezet
Záró rendelkezések
15. §
(1)
A rendelet 2015. március 1-én lép hatályba. Kivételt képez e rendelet 8. §-a, mely 2015.
szeptember 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kismaros
Önkormányzatának többször módosított 19/2013.(XII. 12.) Önkormányzati rendelete.

Község
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(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., és a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és
elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet irányadó.
Kismaros, 2015. február 26.

dr. Kürti Adrienn
Jegyző

Neubauer Rudolf
Polgármester
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KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az Asztalos János utca és az Erdei Ferenc utca átnevezése
Előterjesztő: Folly-Ritvay Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette: Folly-Ritvay Zoltán, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. február 26.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén Polgármester úr jelezte, hogy érkezett telefonon egy
felhívás az Asztalos János utca és az Erdei Ferenc utca átnevezésére. Az ülésen elhangzott, hogy az átnevezéssel kapcsolatos „menetrendet” a Polgármester úr és jómagam készítjük el. Időközben e-mailben
megkaptam a Polgármesteri titkárságtól a Kormányhivatal 2015. január 28-án kelt és aznap kézbesítettnek tekintett törvényességi felhívását, amely a Településfejlesztési Bizottság egyik tagja számára sem
volt ismert, így a február 3-i ülésén ennek ismerete nélkül tárgyalt a két utca elnevezésével kapcsolatban.
Sajnos Polgármester úrral e tárgyban nem sikerült egyeztetnem, így az alábbi önálló határozati javaslatot tárom a képviselő-testület elé.
Határozati javaslat
1. Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert az Asztalos János és
Erdei Ferenc utcák átnevezésével kapcsolatos eljárás lebonyolítására az alábbi határidőkkel és kikötésekkel:
§ Határidő hosszabbítási kérelem benyújtása a Kormányhivatal felé az elfogadott határidőkkel és megfelelő
indoklással; Határidő: 2015. február 26.
§ Lakosság felhívása javaslattételre az Asztalos János és Erdei Ferenc utcák új elnevezésére;
Határidő: 2015. február 27.
§ Lakosság részére a javaslattételi határidő lezárása
Határidő: 2015. március 29.
§ Lakosság valamennyi javaslatának átadása a Településfejlesztési Bizottság elnökének;
Határidő: 2015. március 30.
§ Településfejlesztési Bizottság az új utcanevekre vonatkozó javaslattal határozatot hoz
Határidő: 2015. március 31.
§ A Képviselő-testület dönt az új utcanevekről
Határidő: 2015. április 9.

Határidő: 2015. február 26.; 2015. február 27.; 2015. március 29.; 2015. március 30.;
2015. március 31.; 2015. április 9
Felelős: Polgármester, illetve a TEF elnöke a TEF javaslat tekintetében.
Kismaros, 2015. február 21.
Folly-Ritvay Zoltán s.k.
Településfejlesztési Bizottság elnöke

KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FOLLY-RITVAY ZOLTÁN
KÉPVISELŐ
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Védőnő által igényelt kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
Előterjesztő: Folly-Ritvay Zoltán képviselő
Az előterjesztést készítette: Folly-Ritvay Zoltán képviselő
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. február 26.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén elfogadta Kismaros Község Önkormányzatának 2015.
évi költségvetését. A költségvetés 4. számú mellékletében szerepel a VÉDŐNŐ KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK beruházási tétel. Kérem, hogy a képviselő-testület a költségvetésben szereplő tételt a védőnő
eszközbeszerzésére biztosítsa.
Határozati javaslat
1. Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Védőnőt, hogy az alább felsorolt
kis értékű tárgyi eszközök megrendelését március 31-ig végezze el. A pénzügyi teljesítést az Önkormányzat végzi.
§
§
§
§

§

VISUS –S belső megvilágítású látásélesség vizsgáló tábla két különböző előlappal
SECA 834 (hitelesített) digitális csecsemőmérleg
SECA 210 csecsemő hosszmérő
2 db kéztörlő adagoló
1 karton hajtogatott papír

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Gelle Katalin védőnő

Kismaros, 2015. február 21.
Folly-Ritvay Zoltán s.k.
képviselő

