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MEGHIVO

Trlj6koztatom, hogy Lit6r K<izs6g Onkorm lnyzatinak Hum{n Ert6kek Bizotts6ga

2018. oktriber 17-6n (szerda) 14.00 6r6t6l nyilvdnos bizottsiigi iildst tart, melyre tisztelettel

meghivom.

Megjelen6sdre felt6tlen szdmitok!

Napirendi iavaslatok:

l.) A helyi cimer 6s zriszki alapitisirril 6s a telepiil6sn6v hasznflatiinak rendj616l sz6l6

rendelet

2.) Tiizifarendelet

A meghivti 6s a nyilvinos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtakilhatrik a www.liter.hu

portdlon!

Lit6r, 201 8. okt6ber 12.

Auerbach Jinos sk
Humin Ertcke k B izot t sdganak

elnike
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JEGYZ'6KONYV

K6sziilt Lit6r K<izs6g dnkorminyzata Hum6n Ert6kek Bizotts6g6nak 2018. 10.18-in 16.45
6rakor tartott nyilvinos i.il6s6rol.

Az iil6s helye : Lit6r Onkormrln yzat tanilcsterme

Jelen vannak: Auerbach J6nos bizotts6g elnoke
B6di Jrinos bizotts6gi tag
Heffler Griborn6 bizotts6gi tag
Rokalyn6 Csizmadia Margit bizottsrigi tag
Ujviri Attil6n6 bizotts6gi tag

Meghivottak:
Szedlak Attila polgilrmester
Bencze Eva jegyzo
Srirdi Jrlnosn6 ig.vezeto fotan6csos

Auerbach J6nos, a bizottsirg eln<ike k<iszdntritte a Hum6n Ert6kek Bizotts6ga til6s6n
megjelenteket. Elmondta, hogy az til6s 2018. okt6ber 17-re keriilt meghirdet6sre, de miut6n a

visszajelzdsek alapjrln nem lett volna hatinozatkepes, ez6rt tov6bbi egyeztet6st krjvet6en lett
ene az idopontra 6thelyezve. Az til6st 16.45 6rakor megnyitotta.
Megrlllapitotta, hogy a bizotts6gi tagok k6ziil 5 f6 jelen van, Kert6szndKixpiti Katalin, Luk6ts
G6bor Akos bizotts6gi tag egy6b elfoglalts6g miatt trivolmarad6st jelentett be.
Miel6tt a napirendi pontok elfogadasra keriilndnek, jelezte, hogy a meghiv6ban szerepl6
pontokat ki kellene eg6sziteni egy plusz napirenddel. Lugossy Zsuzsa mrivel5d6sszeryezo
tilmogat6st klr ahhoz,hogy az idei 6vben a kozs6g betleherni figur6i fehijit6sra keriilhessenek,
vagy esetlegesen tj figurak megv6s6rl6sa trirt6nhessen.
Fentiek alaplin k6rte a m6dositott napirendi javaslat elfogad6srit.

Je gyz6k<inyv hitelesitonek felk6rte Heffl er G6born6 bizotts 6gi tagot.

Az iil6s javasolt napirendje:

1.) A helyi cfmer 6s ziszlil alapitisir6l 6s a teleptil6sn6v hasznilatinak rendj6r6l sz6l6
rendelet

2.) Ttizifarendelet

3.) Uj betlehemi figurik k6szittet6se

A Bizottsdg tagjai 5 igen szavazattal elfogadtdk a napirendi javaslatot.



Napirend t6rgyal6sa

1.) A helyi cimer 6s ziszl6 a,la,pititsitr6l 6s a telepiil6sn6v hasznilatir6l sz6l6 rendelet

(Irdsos el6terj esztds a j egtzdkt)nyv melld kletdt kdpezi)

Auerbach Jinos bizotts6s elniike:
Megkdrte Bencze Eva jegyz6 asszonfl, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos tudnival6kr6l
tdj6koztassa a bizotts69 megjelent tagjait.

Bencze Eva iegyzd:
Ismertette, hogy a telepiil6s n6vhaszniilat6nak szabiilyait sziiks6ges lenne rendeletbe foglalni.
Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiil etdnek 1311997.(IX.30.) sz. rendelete, mely a
helyi cimer 6s zdszl6 alapitiis6r6l ds haszn6latiinak rendj6r6l sz6l, nem tartalrnaz a telepiil6s
n6vhaszniilatiira vonatkoz6 szabiiyozirst, tovirbbh az elmrilt 6vek alatt t<ibbsz6r keriilt
m6dosit6sra, ez6rt cllszerti lenne azt hat6lyon kiviil helyezni. Uj rendelet alkotrisrirol kellene
dtinteni, mely tartalmaznii a r6gi rendeletben foglalt m6dositrisokat, valamint szabiiyozni a
telepiil6sn6v has zn|lati.l. is.

Auerbach J6nos bizottsis elniike:
Miut6n k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott e7, ez6rt dsszefoglalta a hatirozati javaslatot. A
bizottsiig tiirnogatja Lit6r Kdzseg Onkormanyzata K6pviselci-testiilet6nek rij rendelet alkotiisiit,
a helyi cimer 6s zdszl6 alapit6siir6l 6s a telepiil6sndv hasznrilatrinak rendj616l.

A Bizottsdg megtdrgyalta a napirendi pontot, 6s 5 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs69 dnkorminyzata Hum6n f rt6kek Bizottsigrinak
55/2018.(X.18.) IIEB hatirozata:

Lit6r K<izs6g 6nkormrinyzata Humdn Ert6kek Bizottsdga tdrnogatja, hogy Lit6r
K<izs6g Onkorm inyzata ij rendeletet alkosson, mely a hell cimer 6s zbszl6
alapit6siir6l 6s a telepiil6sn6v hasznrilatrlnak rendjdr6l sz6l.

A Hum6n 6rt6kck Bizotts 6ga megbizta a Bizottsig elndk6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatarid6: azonnali
Feleltis: Auerbach Jinos bizottsdg eln<ike

2.) Tiizifarendelet

(irdsos el6terj esztds a j e9,'z6kAnyu melldkletdt kdpezi)

Auerbach Jinos bizottsis elniike:
Felk6rte Bencze Eva jegyz6 asszony, ismertesse a megjelentekkel a napirendi ponttal
kapcsolatos tudnival6kat.



Bencze Eva iegyz6:
Eml6keztette a megjelenteket, hogy a bizottsiig augusztusi iil6s6n tingyalta a rendelet tervezetet,
6s javasolta, hogy az egy fore jut6 jcivedelem meg6llapit6s6nill a 250% helyett 320 % keriiljOn
meg6llapfttlsra. A rendelet tervezet ennek megfelel6en m6dosit6sra kertilt. Elmondta, hogy
idok<izben hivatalosan is meg6rkezett a t6mogat6i okirat, mely 73 m3 kem6nylombos tiizifa
visfirlilsifi t6mogatja. Ehhez az <inkorm6nyzatnak 92 710,-Ft rinr6szt sztiks6ges biztositani.
Tov6bbri javasolta, hogy a rendelet tervezet 9.$-6ban szerepl6, t6mogat6si ig6ny benyfjt6s6ra
vonatkoz6 2018. november 12. napi d6tumot egy kor6bbira m6dositsa a bizotts6g. A korabbi
6vekben ez a difium azert igy szerepelt, mert mind a bizotts6g, mind pedig a kdpviselo-testtilet
k6s6bbi id6pontban titrgyalta a napirendi pontot.

Auerbach Jinos bizoffs6s elniike:
Javasolta, hogy a tiimogat6si ig6ny bead6s kezdo napja november 5. napja legyen.
Miutan k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, osszefoglalta a Hum6n Ert6kek Bizottsdg6nak a
napirendi ponthoz kapcsol6d6 javaslatait:
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga javasolja Litdr Kiizs6g Onkormfunyzata K6pviselo-testtilet6nek
rendelet alkot6s6t, mely a term6szetben nyrijtott szocidlis c6lu tizifa t6mogat6s jogosults6gi
felt6teleir6l sz6l, azzal am6dosit6ssal, hogy a rendelet 9. $-ban atimogatitsi ig6ny beadiis kezdo
napja november 5. napja legyen.

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e tov6bbi k6rd6s, 6szrev6tel.

A napirendi pontra vonatkoz6 tobb k6rd6s,hozzitszol6s nem hangzott el.

A Bizottsdg megtdrgtalta a napirendi pontot, es 5 igen szavazattal az aldbbi hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs6g dnkorm inyztta Humin Ert6kek Bizottsiginak
56/20 1 8.(X. I 8.) HEB hatir ozata:

Lit6r Krizs6g Onkorm6nyzataHumiin Ert6kek Bizottsiga javasolja Lit6r Kozs6g
OnkormsnyzataKepviselo-testiilet6nek rendelet alkotils6t, mely a termdszetben
nyrijtott szociiilis celu tuzifa t5mogatiis jogosults6gi felt6teleirol sz6l, azzal a
m6dosit6ssal, hogy a rendelet 9.$-ban atirmogatirsi igdny bead6s kezdo napja
november 5. napja legyen.
A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g eln<ik6t a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: azowtali
Felelos: Auerbach J6nos bizottsig elnrike



3.) Uj neUet emi figurik k6szittet6se

(ir ds o s e I ri t erj e s z t d s a .j e g,, z 6 kd nyv m e I I d kl e t 6 t kd p e z i)

Auerbach J6nos bizottsfg elniike:
Felk6rte Szedl6k Attila polg6rmester urat, miut6n 6 min egyeztetett Lugossy Zsuzsa
mrivel6d6sszervezbvel,tt$ekoztassa a bizotts6g tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban.

Szedklk Affila polefrmester:
Elmondta, hogy Lugossy Zsrzsa, mint az Ertl P6ln6 Mtivelod6si H6z 6s K<inyvtar
mtivelod6sszewezoje ti$ekoztatta a betlehemi figur6k 6llapot6r6l, melyeket val6ban c6lszeni
lenne felrijitani, vagy lecserdlni. Az itrajitnlat bek6r6se megt<irt6nt, ebb6l kidertil, hogy
c6lszenibb lenne rij figur6kat v6s6rolni, mint a r6gieket rijitgatni, miut6n csak a ruhdzat
felrijit6sa brutt6 250.000,-Ft-ba keriilne. Mtivelodesszervezlnk javaslatot tett 6 db 90 cm-es
figura elk6szit6s6re, melynek k<ilts6ge brutt6 360.000,-Ft lenne. Majd a k6s6bbiekben lehetne
a figur6kat tovrlbbiakkal kieg6sziteni.

Rokalvn6 Csizmadia Mareit bizottsie taeia:
V6lem6nye szerint a 90 cm-es figurAk kicsik lenn6nek. Javasoln6 a 120 cm-es figuriikat.

Heffler Gr{born6 bizottsfe tasia:
Javasolta, hogy esetlegesen legyenek felk6rve a telepiil6sen 6lo azon emberek, akik a

k6zimunka szakkor tagtrai voltak, kreativak.

Szedl6k Attila polsrlrmester :

Javasolta 120 cm-es figurrik v6s6rl6s6t.

Auerbach Jinos bizottsie elniike:
Elmondta, hogy el tudja fogadni a mrivel6d6sszervezb javaslatifi, de 6 is 120 cm-es figur6k
megv6s6rliis6t tudj a t6mo gatni, brutt6 5 I 0. 000, -Ft osszegben.

Megk6rdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e tov6bbi k6rd6s, flszrevfitel.

A napirendi pontra vonatkoz6 tobb k6rd6s,hozzitszol6s nem hangzott el.

A Bizottsdg megtdrgyalta a napirendi pontot, ds 4 igen, egy tartLzkoddssal az aldbbi
hatdrozatot hozta:

Lit6r Kiizs6g dnkormin y zata Humin E rt6kek Bizotts riginak
57120 1 8.(X.1 8.) HEB hatir ozata:

Lit6r K<izs6g dnkorm6nyzataHumiin Ert6kek Bizotts6ga javasolja Lit6r Kozs6g
Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilet6nek 6 db 120 cm-es, uj, kezzel k6sziilt
(szobr6sz-diszlettervezo-b6bkdszito riltal) betlehemi figura (M6ria-J6zsef-
Kisj6zus- 3 kir6ly) megv6s6rl6s6t a tartal6ka terh6re brutt6 510 000,-Ft
osszegben.



Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Humin Ert6kek Bizotts6sa

Auerbach J6nos

B6di Janos

Heffler Gribom6

Lukiits Giibor Akos

Kert6szn6 K6rp6ti Katalin bizottsrigi tag

Rokalyn6 Csizmadia Margit bizotts6gi tag

Ujvriri AttiLin6 brzottsdgi tag

JELENLETI iV

a 2018. okt6ber 18-rin tartott nyilt iil6sen megjelentekriil

eln6k

bizotts6gi tag

bizottsrigi tag

bizottsdgi tag

A./

f,qru du,,

Meehivoftak:

Szedlak Attila

Bencze Eva

Srirdi Janosn6

polgrirrnester

jegyzo

ig.vez.f6tanricsos

/,

ld,u**l

....9.v4 ..h:::

....Sss*.---*



'.rt\i-r.,...i (.-r.r{$!1 j: ::iJ $

"tl'|.
el6renlsszrEs

Tdrgy: U1 betlehemi figuriik k6szittet6se

Tisztelt Polgdrmester Ur!

Tisztelt K6pviselS-testtilet !

Lugossy Tsuzsa, mint az Ertl Pdln6 Mfivel6d6si Hdz 6s Kcinyvtdr m(vel6d6sszervez6je,
szeretn6m k6rni a Tisztelt K6pvisel5-testrilet anyagit6mogat6sdt Lit6r Kozs6g betlehem6nek
fehljitSsdra vagy [j betlehemifigurdk k6szittet6s6re, mely igencsak iddszer(v6 vdlt. Jelenlegi
6llapotukban, 20L8.6vben nem t6mogatom kitenni a betlehemi bdbukat a k6zciss6g apraja-
nagyja szlmdra.

1) A r6si, l'80 cm-es szalma ill. szivaccsal tdmcitt biibuk fej-r6sz6nek (jratom6se, stabiliz6ldsa,
b6rszinfi anyaggal val6 5thrlzdsa 6s rlj ruhdzat k6szit6se v6lt esed6kess6. Ennek anyagi
vonzata majdnem annyi lenne, mint rij szobrok k6szit6se, amit nem kellene 6vente
felcilttiztetni, ruhdzatokat igazitani, tfizdelni, melyek a tdrolds 6s kihelyez6s sordn
t6nkremennek.

A ruhdzat fehijitiisa br. 250.000 Ft-ba kertilne.

2) Ui, k6zzel k6sztilt fieu16k k6szfttet6se (szobr6sz-diszlettervez6-bdbk6szit 6 6ltal),
textilszobrdszat technikSval, mely a mi Kcizs6giinkben egyedi alkotds lenne:

6figura, 90 cm: br. 360.000 Ft (M6ria-J6zsef-Kisj6zus+3kiriily)

8 figura, 90 cm: br. 480.000 Ft (MiiriaJ6zsef-Kisj6zus+3kirdly+lpdsztor+16llat)

6figura, 120 cm: br. 510.000 Ft (MiiriaJ6zsef-Kisj6zus+3ki16ly)

8 figura, 120 cm: br. 680.000 Ft (M6ria-J6zsef-Kisj6zus+3kirdly+lpdsztor+ldllat)

3) Sorozatevdrtott, m(evanta fieu16k vSsdrldsa. kegytdrgy nagykeresked6sekb6l rendelve:

a) 80cm ltI.db figura:645.000- 680.000 Ft.

100 cm ltLdb figura: 55O.O0O Ft

120cm lLtdb figura: 2.100.000-2.400.000 Ft

i
!
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b) 80cm: 40.000 Ftlfigura

g0cm: 40.000-42.000 Ft/figura

120cm: 90.000-112.000 Ftlfigura

Megjegyz6s:

Egyes internetes kegyeleti boltok nem vdllalnak fut6r 5ltali h6zhozsziillitSst, csak szem6lyes
itv6tel lehets6ges (8p., Nyiregyhiizi 6tv6tellel...)

Lehet6s6g lenne 2018. 6vben csak 3-6 szobor k6sz[t6s6re, majd 2019. 6vben b6viteni a
betlehemi szoborcsoportot tovdbbi figuriikkal, iillatokkal... i96ny szerint, ill. anyagi lehet6s69
szerint.

Javaslatom: a 6db 90cm figura k6szit6se kezdetben (360.000Ft), majd 2019-ben ezt b6viteni.

K6rem a K6pvisel5-testtiletet, hogy az el6terjeszt6st megtdrgyalni 6s dcinteni sziveskedjen.

Lit6r, 2018. okt6ber 17.

Tisztelettel

Lugossy Zsuzsa



EL6TERJESZTES
Forr6sk6nt felhasznilt irodalom: onkorm6nyzati Hirlev61, 2012. €vi 3.sz6m cim: M6dszertani
seg6dlet a helyi cinkormrinyzati jelkdpalkotris, a jelk6pek 6s a teleptil6sn6v alkalmaz6s6nak
kdrd6seir6l. Magyarorsz6g Alaptciw6nye a32. cikk6ben a kdvetkez6ket mondja ki: ,,(1) A helyi
cinkorm6nyzat a helyi kdziigyek int6z6se k6rdben trirv6ny keretei k6z6tt a) rendeletet
alkot;....... i) <inkorm6nyzati jelk6peket alkothat, helyi kitiintetdseket 6s elismer6 cimeket
alapithat; (2) Feladatk<lrdben eljiirva a helyi <inkormrinyzat ttirv6ny 6ltal nem szab6lyozott helyi
tiirsadalmi viszonyok rendez6sdre, illetve tdrv6nyben kapott felhatalmaz6s alapjrln
dnkormiinyzati rendeletet alkot. (3) Az iinkorminyzati rendelet miis jogszabiillyal nem lehet
ellentdtes."
A Magyarorsz6g helyi tinkorm inyzatair6l sz6l6 2017. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (Mcitv.) a
jelk6palkot6s kdrd6skdrdnek szabiiyozis|t nem tartalrnazza. A helyi <inkormrinyzati
jelk6palkot6sra vonatkoz6 rendelkez6sek l:-hat az Alaptdrv6nyben szerepelnek, a helyi
kcizhatalom gyakorl6s6nak szerves elemdt k 6pezik. A helyi kdziigyek int6zdse keretdn beli.il az
<inkorm6nyzatokat megilleti a rendeletalkotiis joga. Az dnkormiinyzatok e kdzhatalmi
jogositvrinyaikat is a t6rv6ny keretei kcizcitt gyakorolhatjrik. A helyi jelk6pek haszniilata mellett
egyre gyakrabban felmeriil a telepiil6sek nev6nek a kozigazgatasi helymegjelcil6sdn tuli (pl.
anyagi haszonszerzdst szolgitl6 gazdasdgi,) haszniiatira vonatkoz6 szab6lyok rendez6s6nek
ig6nye is. A telepiil6s att6l nyer kcizjogi tartalmat, hogy az iillam arra feljogositott kdzjogi
szerye a telepiil6st az dnkormdnyzds gyakorliisrinak jogi'.al ruhizza fel. Az Mcitv. 126. $ a)
pontja szerint a k6ztarsasiigi elndk d6nt a vriros, kdzs6g elnevezdsdr6l. A telepiil6s elnevez6se
krizjogi jellegri jogi tartalmat hordoz, kdzjogi kateg6ria. A telepiilds kdzjogi 6n6ll6s6grlt
kifejez6 telepiil6sndv k6zjogi kateg6ri6nak min6siil, k6zhatalmi tartalmat hordoz. Erre
tekintettel a helyi cinkorm6nyzatok a telepiildsndv h aszniiatii szabdlyozhatjrlk, a telepiilds nev6t
kdzjogi v6delemben r6szesithetik, ktilcin tdrv6nyi rendelkezds hiriny6ban is az rinkorminyzati
hat6skdrbe tartozik ,,e helyi tarsadalmi viszony" rendezdse. Ennek jogkcirdt ismerte el az
Alkotmrinybir6srig a telepiil6sn6v esetdben. (47/1995.N1.30.) AB hat6rozat, 4011995.(1X.25.)
AB hatfuozat). A helyi jelk6pek, valamint a teleptilds nev6nek haszndlat6val kapcsolatosan a
helyi jogalkot6s sor6n tdbb magasabb szintri jogszabrily rendelkezdseire is figyelemmel kell
lenni. A telepiildsndv haszniilatiit a helyi cimer 6s zAszl6 alapitisdr6l ds haszn6lat6nak rendj6r6l
s2616 rendeletben cdlszeni szab lyozn| ezdrt arnak kieg6szitdsekdnt dpiilne be a
l3/1997.(1X.30.) sz. rendeletbe. A rendelet tartalmiiban a ndvhasznlat szabllyaival
kieg6szitett, a j ogszab6lyszerk eszles szabilyainak tagol6s6t tekintve megfeleltetett rij rendelet
alkot6sa sziiksdges.
A telepiilds n6vhaszniilatiinak szab6lyozAsinil sziiks6ges eldcinteni, hogy - a telepiildsn6v
hasznilatinak mely form6jrihoz kell enged6lyt k6mi. - kinek lesz hat6sk6re az engeddllt
elbir6lni (K6pvisel6testiilet, polgilr'mester, jegyzo?) - hol haszniilhat6 enged6liyel a

telepiil6sndv (l6tesitm6ny elnevezds, cdg elnevezds, vddjegy, 6ru, rendezv6ny, domain ndv,
stb...) - szabiiyozni sziiks6ges, hogy mi az, ami nem enged6ly kdteles (dnkorminyzati
intdzmdny, jogszabSly lapj6n stb.) - kik k6rhetik a telepiil6sndv haszn6latot, - a hasznSlathoz
vagyoni 6rt6kkel rendelkez<5 jogosults6g nem tartozik (dijmentes a haszn6lat, vagy dijkdteles)
- fiit tartalmazzon a k6relem 6s enged6ly, - az engeddly visszavon6siinak esetei. Lit6r Kdzs6g
Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiil etdnek 1311997 . (IX.30.) sz. rendeiete a helyi cimer 6s zdszl6
alapitishr6l 6s haszn6lat6nak rendeletdt hatdlyon kiviil helyezi. Az 1997 -ben megalkotott
rendeletben foglaltak keriilnek az rij rendeletbe, valamint a telepiil6sn6v haszn6lat6nak

szabily aiv al eg6sztil ki.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el6terjeszt6st megvitatni sziveskedjenek.



INDOKOLAS

Az egyes teleptildseknek Il26dhet jogi 6rdeke nevdnek haszn6lat6hoz. Nem drdektelen, hogy a
helys6gek nev6t milyen c61ra, milyen tev6kenys6g mellett kiv6njak haszn6lni. Amennyiben a

teleptil6si tinkormilnyzat rigy d<int, nev6nek haszn lati*toz az cinkormrinyzat hozzdjirnl{sa
sziiks6ges. A rendelet olyan k6rd6seket szabdlyoz, amelyekre n6zve m6s jogszab6ly nem

tartalmaz rendelkez6seket. Tdrv6ny ez ir nyi rendelkez6se hiany6ban tehrit, az onkorminyzat
hatiisk<ir6be tartozik e helyi t6rsadalmi viszony szab6ly ozisa. A rendelet megalkot6srinak a

c6lja, hogy az onkorminyzat tudta 6s beleegyez6se n6lktil a telepiildsnevet ne haszn6lhass6k,

valamint annak szabiilyoziisa, hogy a jogosultnak mik6nt kell gyakorolnia hozz6j5ru16sfit,

illetve, hogy aki a telepiil6s nev6t alkalmazni kivrinja, milyen m6don kdrheti a jogosult

hozzijArullsdt.

HATASvIZSGALAT

El6zetes hat|svizsgiiat a jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrvdny 17.$ (1) bekezddse
alapj6n
A rendelet-tervezet cime: Litdr Kdzseg Onkormifuryzata K6pviseki-testtilet6nek .../2018.(...)
<inkormrinyzati rendelete a helyi cimer d,s zdszl6 alapitbsitrll, valamint a teleptil6sn6v
hasznilatix6L.
Tarsadalmi-gazdas69i hat6sa:
A teleptldsn6v haszn6lat6nak ellen6rz6se, a n6vhaszn6latb6l ad6d6, telepiil6s szbnfira
kedvezritlen hatiisok kivdddse.
K6ltsdgvet6si hat6sa: k6lts6gvet6si hat6sa nincs, dijf,rzet6shez nem kdt6tt.
Kdmyezeti, egdszs6gi kcivetkezm6nyei: nincs
Adminisztrativ terheket befolyiisol6 hat6sa: nincs
Egydb hat6sa: Nincs.
A rendelet megalkotils6nak sziiks6gess6ge: A telepiildsndv jogszenitlen haszn6lat6nak
megakad6lyoziisa, dnkormrinyzati, teleptildsi ig6ny.
A rendelet megalkotrisa elmarad6sa eset6n v6rhat6 kdvetkezm6nyek: a telepiil6s nev6t b6rki,
brirmilyen c61ra haszn6lhatja, mely vissza6l6sekre nyrijt lehet6s6get, a telepiil6s megit6lds6t,
hir6t negativan befolydsolhatja egy esetleges rosszhiszemii n6vhaszniilat.
A rendelet alkalmaz sithoz sziiks6ges felt6telek: -
szem6lyi: nincs -
szervezeti: nincs -
trirgyi: nincs -
p6nziigyi: nincs



TERVEZET

Lit6r Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiitet6nek
.....12018. (X.......) sz. rendelete

a helyi cimer 6s ziszl6 alapitds616l 6s a teleptl6sn6v hasznrilat6nak rendj616l

Lit6r Krizs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiitete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2) bekezdds6ben
meghatiirozott eredeti jogalkot6i hat6skdrdben, az Alapt<irv6ny 32. cilr* (1) bekezd6s i)
pontj6ban meghatiLrozoll feladatktir6ben elirirva a kcivetkez5ket rendeli el:

Az Onkormdnyzat jelk6pei

1. $ Az OnkormAnyzat jelk6pei, mint a telepi.il6s tcirt6nelmi mriltjrira utal6 diszit6 szimb6lumok:
a cimer, a zAszl6 6s a pecs6t.

A cimer leirdsa

2. $ Az Onkorm lnyzat cimere: egy kerektalpri irn. dobor pajzs, melynek k6k h6tter6n, fekv6
arany oroszl6n (lit6ri oroszlln) l6that6, mells6 l6bai k<iz6tt emberi fejet tartva.

A cimer hasznrilatinak kiire 6s szabilyai

3. $ (1) Az OnkormSnyzat cimer6t mint diszit6 6s utal6 jelk6pet haszndlni lehet:
a) az Onkormrinyzat kdrpecs6tj6n, amely pecsdtnyom6, illet6leg gumib6lyegz5,

pecs6tnyom6 esetdben legkisebb 40 mm, gumib6lyegz6 eset6ben legnagyobb 35 mm
6tm6r6jii, megfelel6 kdrirattal ell tua.

b) az Onkorm6nyzat z szlajin 6s annak valtozatain,
c) az 6nkorm6nyzat szerveinek, a polgrirmestemek, alpolgilrmesternek, jegyz6nek

k6szitett.levdlpapirok fejl6cdn, illetve boritdkj 6n,

d) az Onkormdnyzat 6ltal kiadott diszokleveleken, eml6klapokon, kittintet6 vagy
eml6kdrmeken,
e) a Kcizs6ghriza 6ptiletdnek bejfuatinll, diszterm6ben (taniicskoz6 term6ben) 6s m6s
protokolliiris c6lt szolg6l6 helyis6geiben,
f) az Onkormrlnyzat intdzmdryei bejaratin6l 6s vezet6inek irodifiban,
g) az Onkormrinyzal 6ltal megjelentetett, a telepiil6s 6let6vel foglalkoz6 kiadvrlnyokon,
meghiv6kon, eml6kt6rgyakon,
h) a kdzs6gbe vezet6 utak mellett akozigazgatirsi hatri,m6l lev6 t6bl6n
i) az Onkorm6ny zat iital kdsziltetett diszjelv6nyen, amelyen egy 12 mm x21mm m6retri
f6mb6l k6sziilt t:izzominc pajzs alakon elhelyezett - jelen rendelet 2. $-6ban
meghat6rozott - cimer 6s feiette 3 mm nagys6gri betiikkel ,,LITER" felirat tal6lhat6.

(2) Az Onkormdnyzat cimerdvei ellatofi kdrpecsdt az Onkorminyzat 6s m6s bel-, illetve
kiilfttldi dnkorm flnyzatok k<iz6tti kapcsolatokban protokollaris c61b6l, illet6leg szerz6d6sek,

megillapod6sok hitelesitdsekor, valamint az Onkormdnyzat bels6 mii,k<id6sdvel 6s szervezeti

fel6pit6s6vel kapcsolatos rendelkez6sek, kitiintet6 oklevelek
hitelesit6sekor haszn6lhat6.

(3) Az Onkorm:inyzat cimer6vel ell6tott kdrpecs6t hat6s6gi e1j6r;is sor6n nem alkalmazhat6.



(4) Az 6nkorm6nyzat iital k6szittetett diszjelv6nyt a k6pvisel6-testtilet 6ltal az al6bbiakban
meghathrozott szem6lyek megv6laszt6suk, kinevez6stik ut6n jogosultak haszn6lni:

- Onkorm6nyzatik6pviselS
- Lit6r kdzs6g kitiintetettjei
- Lit6r krizs6g diszpolgrira
- Onkormrinyzati intdzmdnyekvezet6i
- Bizotts6gokkiiltagjai
- A k6pvisel6-testiilet 1/3-6nak, vagy a polg6rmester javaslata alapj6n,

a kdpvisel6-testiilet 6ltal meghatrirozott szemdlyek
- mindazon szervezetek, valamint az Aikotmrlny Miivel6ddsi Hrlz 6s

Krtnlwlir keretdben mrikdd6 <inszervez6d6 csoportok vezet6i,
amelyek legalibb 5 6ve folyamatosan miikridnek, ds vezet6ik
legal6bb 3 €ven ii, vezettdk a csoportot.

4. $ (1) A 3. $ (1) bekezdds6nek g) pontj6ban meghatarozottakon kivtil m6s jogi szem6ly
szimrhra az itltala k6szitett kiadv6nyokon vagy jellegzetes term6keken az O*ormdnyzat
cimer6nek haszniiatirt - kdrelemre - a polgrirmester javaslata alaplin a k6pvisel6-testiilet
ergeddlyezi.
(2) Kereskedelmi vagy rekl6m c6hi felhaszn6l6s eset6ben a cimer baszn latircrt gyirt si,
forgalmaz6si dijat kell frzetni. A dij m6rt6k6t a polgiirmester javaslata alaplln a k6pvisel6-
testiilet 6llapitja meg.
(3) A dij meg6llapit6sa tdrt6nhet egy6sszegben, 6vi italiny form6j6ban yagy az 6rbev6tel
aniny6ban.
(4) A (3) bekezd6sben szerepl6 6taliiny risszege gazdiikod6 szervezetekn6l 1000-100000 Ftig
terjedhet. Az frbevltel ut6n megrillapithat6 dij m6t6ke az 6ves 6rbev6tel0,1 %-a,legkevesebb
1000 Ft.

5. 5$ (1) A cimer hasznilatdra vonatkoz6 k6relemnek tartalmaznia kell:
a) a k6relmez6 megnevezdsdt, cim6t,
b) a cimerhaszn6lat clljfit,
c) az ei66llitani kivdnt mennyis6get (darabsz6mot),
d) a cimer el66llit6s6nak aayagit,
e) a terjeszt6s, illetve forgalombahozatal esetdn ennek m6dj6t,
f) a haszniilat idbtarlarnit,
g) a cimerrel diszitend6 trirgy mintap6lddny6t (rajzit, fdnykdpm6solat6t,

stb.)
h) a felhaszniliis6rt felel6s szemdly megnevez6s6t.

(2) A cimer haszniilatilra vonatkoz6 engeddlynek tartalmaznia kell:
a) az enged6lyek megnevez6s6t 6s cim6t,
b) az ellitllitirs anyagl!
c) az engeddlyezett felhaszn6l6s c6lj6t,
d) az el1iilitisra enged6lyezett mennyis6get,

e) a felhaszniil6s idejdt, illet<ileg az engedlly 6rv6nyessdg6nek id6tartamitt,
fl a terjesztds, a forgalomba ho zatal mldjira vonatkoz6 esetleges kik6t6seket,
g) a cimer felhas znil6s66rt felel6s szemdly megnevez6s6t,
h) amennyiben a cimer haszn6lat66rt dijat kell fizetni, a dij 6sszeg6t.

(3) A kiadott enged6lyekr6l a hivatal nyilviintart6st vezet.



(4) Indokolt esetben a kiadott enged6llt a kdpvisel6-testiilet visszavonhatja.

6. $ (1) Az Onkormrinyzat cimerdnek kicsinyit6se csak olyan m6rtdkd lehet, hogy az ne s6rtse
a hiteles 6briaol6st.

(2) Amennyiben nincs lehetos6g az OnkormiiLr:yzat cimer6nek eredeti szinben val6
ihrbzolisira, akkor az csak a hordoz6 tritgy anyag6nak (fem, fa, b6r, kerlmia stb.) szin6ben, a
heraldika illtal6nos szabrilyainak 6s szinjelzdseinek megtart6s6val tdrt6nhet.

A ziszl6 leirisa

7. $ A zbszl6lap t6glalap alakri, aranysilrga szinri, kcizdpvonal6nak metsz6spontj6ban
helyezkedik el a krizs6gi cimer (k6k mez<iben arany himz6ssel). A ziszl6lap vdge arannyal
rojtozott.

A zfiszl6 hasznilata

8. $ (1) A z6szl6 vagy annak m6retariinyos vitltozatai hasznrilhat6k:
a) hivatalos Sllami i.innepek alkalmdval aMagyar KiSztttrsaslg zdszlajdval egyritt,
b) a kdzs6g 6let6ben jelent6s esemdnyek, iinneps6gek 6s rendezv6nyek alkalm6b6l

m6s hivatalos z|szl1v al (z6szl6kkal) egytitt,
c) a kdpvisel6{estiilet tildsei alkalm6val 6n6l16an az iil6s helyszin6n,
d) nemzeti, illet6leg megyei gyiiszesem6ny alkalmiival a fekete zlszloval egyitt,

f6l6rbocra eresztve,
e) minden, a krizs6ggel 6sszefligg6, vagy az Onkormany zat r6szydtellvel rendezett

esem6nyen.

(2) A ziszl6 el6rlllitfsrinak enged6lyez6sdre a cimerre vonatk ozb szab lyokat kell aikalmazni.

A jogosulaUan hasznilat

9. $ Aki az O*orminyzat jelk6peit jogosulatlanul, az engeddlyt6l elt&o vagy a kdzriss6get
s6rt6 m6don haszn6lja fel, szab6lys6rt6st k6vet el, 6s 10.000,- Ftig terjed6 pdnzbirs6ggal
srijthat6.

Telepiil6sn6v haszn6lat

10.$ (1) Lit6r kdzs6gnek jogos, megalapozott 6rdeke fi26dik ahhoz, hogy a telepiil6s nev6t
m6ltatlanul 6s jogtalanul senki ne haszniija.
(2) A Litdr teleptil6sn6v 6s ennek biirmely toldal6kos form6ja csak dnkorm6nyzati engeddllyel
haszn6lhat6 :

a) l6tesitm6ny elnevez6sdben, cdg- civil 6s b6rmely egy€b szewezet elnevez6sben, iizleti
nyomtatv6nyon, v6djegyen, szabadalom cim6ben,
b) aruminta 6s riru jelzdsen, embldmrln, jelvdnyen, kiadvdnyon, disz-vagy eml6kt6rgyon,
egy6b termdkeken,
c) sajt6term6k cimfelirat6ban, intemetes portril l6trehoz6s6hoz domain n6vben,
d) kulturAlis 6s egy6b szervezett rendezv6ny megnevez6sdben.



(3) Nem enged6lykdteles :

a) az a n6vhaszn6lat ami jogszabillyon alapul
b) az cinkorm6nyzat 6ltal alapftott int6zm6nyek, gazdasitgi tarsasiigok, egy6b
s zervez etek nevhasznilata.

(4) A teleptil6sn6v haszniiatira irdnyul6 kdrelmet illet6k- 6s dijmentesen irilsban lehet
benyrijtani a Kdpvisel6-testiilet rlszdre.

(5) A teleptildsndv haszn6lat6t csak azok kerhetik, akiknek sz6khelye vagy telephelye Litdr
teleptil6sen van, tov6bb6 olyan jogi szemdlyek ds jogiszemdlyis6g n6lkiili gazdasigitirsas6gok
k6rhetik, amelyeknek szdkhelye Liter kozigazgatdsi teriilet6n van, yagy k6relmtikben
val6szintisitik a teleptil6ssel val6 kapcsolat, illetve a telepiil6shez val6 kot6d6s indokolts6g6t.

(6) A k6relemnek tartalmaznia kell:
a) a k6relmezo nevdt (megnevezds6t) sz6khelydt, cimdt, telephely6t
b) a szerve zet lltesitb okiratSnak eredeti vagy m6solati pdlddnySt,
c) a teleptildsn6v tewezetthaszniiatinak clljifi ds m6dj6t,
d) a haszn6lat idbtartamifi .

(7) A n6vhaszniiatrll sz6l6 enged6lynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult nev6t, megnevez6s6t 6s sz6khelydt, cimd| telephelydt
b) az engedllyezett n6vhaszn6lat cdljifi 6s m6dj6t,
c) az enged6ly 6rv6nyess6g6nek id6tartamilt,
d) az engeddlyezettn6v felv6tel6vel6s haszniiatdval kapcsolatos egy6b kik<it6seket.

(8) A kiadott enged6ly drvdnyess€gi ideje sz6lhat:
a) a tev6kenys6 g folytat6s6n ak idotartamdra,
b) a kdrelmez6 mrik<jddsi idej6nek idotartamitra,
c) meghat6rozott id6pontig vagy felt6tel bekovetkezteigtort6nS felhaszniilSsra,
d) egy alkalomra
e)hatdrozatlan id6re.

(9) Az enged6ly kiad6sa megtagadhat6:
a)haahaszniiatvagy annak cdlja, m6dja 6s kciriilmdnyei Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzata
vagy a telepiilds lakossriga jogit, jogos 6rdek6t s6rten6, vagy veszdlyeztetnl,
b) ha ugyanazonvagy hasonl5 tev6kenys6g gyakorl6sithoz m6r enged6lyt kiadott vagy
a nevet valaki jogszenien hasznilja,
c) ha a k6relmez6t6l a kor6bban kiadott enged6lyt vissza kellett vonni.

(10) A kiadott engeddlyt vissza kell vonni, ha
a) ahasznitlat vagy annak c6lja, m6dja 6s kdrtilm6nyei Lit6r Krizs6g Onkormdnyzata
v agy a teleptil6s lakoss6ga j o g6t, j ogos 6rdek6t s6rti, vagy v esz|ly ezteti,
b) az engeddlyes aLiter nevet nem M enged6lyben meghat6rozott m6don, form6ban,
i lletve cdk a haszntlj a.

(11) A kiadott engeddlyt vissza lehet vonni, ha a felhaszn6l6 az engedllvben meghatirozott
feltdteleket, el6fr6sokat megs6rti.



(12) A telepiil6sn6v haszn6lat6nak enged6lyez6s6r6l, az enged6ly elutasitils616l, a nevhaszniiat
jog6nak megvon6srir6l a Kdpvisel6-testi.ilet ddnt. A kiadott engeddlyekr6l a K6pvisel6 testiilet
hivatala nyilv6ntart A$ vezet.

(13) A telepiildsn6v haszn6lata nem enged6lyezhet6, ha a haszn6lat, az alkalmazds m6dja vagy
kririilm6nyei a telepi.ilds drdekeit vagy a k6zizl6st s6rti.

(14) A n6vhaszniilat dijtalan.

(15) E rendelet hat6lybal6pdse el6tt felvett telepiildsn6v haszn|latdt az enged6lyez6 a jdv6re
n6zve megtilthatja a (10) bekezd6sben foglaltak szerinti.

1 1.$ Ez a rendelet a kihirdetdst kdvet6 nap l6p hatrilyba.
Ezzel egyidejr.ileg hat6lyiit vesai Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek a helyi
cimer 6s ziszl6 alapitirsir6l 6s haszn6latrinak rendj6r6l sz6l6 1311997. (IX.30.) sz6mri
rendelete.

Szedl6k Attila
polg6rmester

Bencze Eva
jegyz6



El6terjeszt6s

L it6r Kiizs6g 6nko rm iny zata K6pviseld-testiilet6n ek
a 2018. okt6ber 18-i iil6s6re

a term6szetben nyfijtott szociilis c6hi ttizifa tfmogatis jogosults6gi felt6teleirdl
napirendi ponthoz

Tis ztelt Kdpvis el6-tes t ii I et !
Tisztelt Bizottstig!

Az idei 6vben is a Beltigyminiszt6rium fel6 piiydzatot lehetett benyijtani szociiilis celutitzifa

program keret6n beliil.

Apiiydzati felt6telek alapj6n Lit6r Krizsdg Onkormrinyzatamaximum 73m3 kem6nylombos fa

fajtajn trjrzifir a i gdnyelhet t6mo gat6st.

A tilmogatrls mdrt6ke 14.000 Ft/erdei m3+AFA, amelyhez 1.000 FVerdei m3+AFA m6rt6kti
cinrdsz villlal6sa sziiksdges.

Azebr42 onkorm6nyzati informiici6s rendszerben a szoci6lis celutiizifav6srlrl6shoz kapcsol6d6

kieg6szito t6mogatilsa irinti piiyitzatunk pozitiv elbir6lisban rdszestilt.

A d<lntds alapj6n onkorm6nyzatunk reszere 1297 940,- forint vissza nem t6ritend6 egyszeri

t6mogat6s keriilt j6v6hagy6sra, melyet az onkorminyzat 73 m3 kem6nylombos trizifa
v6s6rl6s6ra haszniilhat fel, 92 710,- Ft rinrdsz viillal6sa mellett. A tuzifa szfllitt.shval
kapcsolatos k<iltsdgek az <inkormirnyzatot terhelik. A t6mogat6s felt6teleit a telepiildsi
rinkormrinyzat rendeletben kell, hogy meghatirozza, melyben a szociiilis r6szorults6gszabfiyait

es az igdnylds rdszletes felt6teleit kell szabiilyozni. Az el6terjesztds mell6klet6t kdpezi a

rendelet tewezet.

K6rem a Tisztelt Bizotts6gi tagokat ds a K6pviselo-testi.iletet, hogy az eloterjeszt6st megvitatni
6s a rendele t terv ezetet elfogadni sziveskedj enek !

Liter,2018. okt6ber 4.

Szedl6k Attila sk.
polg6rmester



El6zetes hatf svizsg{lat

a jogalkotrisrril sz6l6 2010. 6vi CXXX. tiirv6ny 17.$ (l) bekezd6se alapjin

A rendelet-tervezet cime:

Lit6rkdzs6gOnkorm6nyzataKdpviselS-testiiletdnek...12018.(......)dnkormdnyzatirendelete
a term6szetben nyrijtott szociiilis c6l[ trizifa trirnogatiis jogosultsAgi feltdteleirol.

Tf rsadalmi-gazdasrigi hatdsa:

A rendelet terve zet Mokat a csal6dokat trimogatja, akiknek a tdli ttizel6 megvrisrirl6sa jelent6s,

ak6r ldtfenntart6sukat is veszdlyeztet6 anyagi terhet jelent.

Kiilts6gvet6si hatisa:

A 2018. 6vi kdltsdgvetdsi rendeletbe az lnrdsz be6pithet6, <isszege biztosithat6 a szoci6lis
kiadiisok eloi rdnyzatdnak terhere.

Kiirnyezeti, eg6szs6gi ktivetkezm6nyei: nincs

Adminisztrativ terheket befoly6sol6 hatisa:

A rendelet vdgrehajt6sa egyszeri adminisztr6ci6s terhet jelent a hivatal munkat6rsainak, a
kdrelmek el6k6szit6se, elbir6kisa, az ezekkel6s az elsz6rmolilssal kapcsolatos dokumentumok
elk6szitdse valamint a sz6llit6s megoldrisa.

A rendelet megalkotdsrinak sziiks6gess6ge:

A 2018. 6vben - a Beli.igyminiszter iiltal - kiirt pitlyizat alapjrin a szocidlis r6szorults6g
szabblyait 6s az ig6nyl6s r6szletes feltdteleit rendeletben kell meghat6rozni, melyet nem

cdlszerri a szociiilis elkitrisokr6l sz6l6 rendeletben szabiiyozni, mivel a felhatalmazdst ad6

rendelkez6sben szerepl6 felt6telek ajelenleg is hat6lyos rinkormdnyzati rendeletben foglaltakt6l
elt6r. Onkorm6nyzati rendelet magasabb szintri jogszabiillyal nem lehet ellent6tes.

A rendelet megalkot6sa elmarad6sa eset6n virhat6 kiivetkezm6nyek:

A rendelet megalkot6srinak elmaraddsa esetdn p6ly6zati t6mogat6sban nem r6szesiilhet az

6nkormilnyzat.

A rendelet alkalmazisihoz sziiks6ges felt6telek:
- szem6lyi,
- szervezeti,
- tiirgyi, valamint a p6nziigyi feltdtel rendelkez6sre iill.



Lit6r 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
/2018. (X......) sz6m[ 6nkorm6nyzati rendelete

a term6szetben nytjtott szociSlis c6hi tiizifa t6mogatris jogosults6gi
felt6teleir6l

(Tervezet)

Lit6r k<izsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel<i - testiilete az Alaptrirvdny 32. Cikk (2) bekezddse, a

szocidlis igazgat6sr6l 6s szoci6lis etlitrlsokr6l szolo 1993.6vi III. t<irv6ny 2. g-riban kapott
felhatalmaz6s alapjin a 25.$ (3) bekezdds, 26.9-riban, 32. S (3) bekezdds6ben 6s a 47.9 (1)
bekezdds c) pontj riban, 6s a (3) bekezd6s alapjrin, a Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatairol
sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13.$ (1) bekezd6sdben meghat6rozott feladatkdrdben
elj rva a teleptil6si rinkorm6nyzatok szociSlis cdhi ttizel6anyag v6s6rkishoz kapcsol6d6
kieg6szit6 tiimogates felhaszn6l6siir6l a k<ivetkez6ket rendeli el:

l.$ E rendelet hat6lya kiterjed Litdr k<izs6g kdzigazgatisi tertilet6n lakcimmel rendelkezo, 6s

az Szt. 3. $-6ban meghatiirozott szemdlyekre.

2.S (1) A szociiilis ell6tiis iriinti kdrelmet az Onkorm6nyzati Hivatalban az e c6ba
rendszeresitett ig6nyl6lapon lehet benyrijtani. (1. mell6klet) A kdrelmez6 kdteles a

k6relemben feltiintetett igazoliisokat, mel16kleteket, a kdrelm6hez csatolni.

(2) A k6relmez6 a k6relemben irisbeli hozzbjinttl6s6t adja ahhoz, hogy a helyi ad6hat6srig 6s

a NAV Veszprdm Megyei Igazgat6saga az Onkormiinyzati Hivatalt a csal6d jcivedelmi
viszonyair6l fijdkoztatja. Az Onkormiinyzati Hivatal az adatokat k<iteles bizalmasan kezelni
6s azokat kizir5lag a felhatalmaz6snak megfelelo cdlra felhasznrilni.

3.$ A helyi dnkorm6nyzatok szoci6lis cdhi tiizifavSsirLis kiiltsdg6hez el6zetes ig6ny
bejelentds alapjiln a kdzponti kcilts6gvetds vissza nem t6ritend6 t6mogatast biztosit, melyet az
tinkormiinyzat az erdogazdilkod6 riltal biztositott tizifa vdsirldsitra fordit a szoci6lisan
riszorul6 helyi lakossrig termdszetbeni trimogatiisa cdljrib6l.

4.$ A t6mogat6s kizrlr6lagos forr6sa a helyi <inkorm6nyzatok szociiilis cdhi tiizifav6s6rl6shoz
kapcsol6d6 kieg6szito t6mogat6srir6l sz6lo pAlyinat alapj6n megit6lt kiegdszit6 tiimogatrls,
valamint az Onkorminyzat 6ltal biztositott saj6t forrris.

5,S (1) A szocirilis ell6tiisra val6 jogosultsrig elbir6l6srihoz az Szt. 10.8 -ban meghat6rozott
leltdteleket kell fi gyelembe venni.

(2) A jdvedelmi viszonyok igazolitsira mell6kelni kell:
a) rendszeres p6nzellatassal rendelkez<j szemdlyek eset6ben a p6nzellitris
foly6s(tiis6nak igazo16szelv6nye, illetoleg meg6llapit6 hatirozata,
b) jdvedelemmel rendelkezo szemdlyek eset6ben

ba) a munk6ltat6 6ltal kiall(tott hivatalos kereseti igazol6st,
bb) egy6ni v6llalkoz6k, gazdasiigi tiirsasiig tagiai eset6ben a t6rgy6vet
megel<iz6 dv szem6lyi jdvedelemad6j6nak mdrtdkdr6l sz616 ad6hat6srigi

igazoliist, valamint a tergy6vre vonatkoz6 jdvedelemr6l sz6l6 nyilatkozatot,
bc) alkalmi munkiit vdgz6k eset6ben az alkalmi munkaviillal6i ktinyw

m6solat6t, ennek hi6ny6ban a tev6kenys6get v 69zo iilal leadott nyilatkozat.



6.$ (1) Termdszetben nyrijtott szociillis tizifa tirmogatdshra elonyt dlveznek azok a litdri
lakosok, akik a kdrelem benyfjt6sa id<ipontj6ban

a) aktiv koruak ellifiirsdra, vagy
b) id6skoru ak jirad5kira, v agy
c) 6pol6si dij, vagy
d) telepiil6si t6mogat6sban, els6sorban a lakhatrishoz kapcsol6d6 rendszeres kiadSsok

vise16s6vel kapcsolatos t6mogat6sban, vagy
e) a gyermekek vddelm6rSl 6s a gy6mngyi igazgatrlsr6l sz6l6 1997. evi XXX.

tcirv6nyben szabiiy ozott rendszere s gyermekvd delmi ke dvezmdnyben 16 sze si.ilnek,
f) kozmunkaprogramb an v esz r6,szt,

amennyiben a vele egy hiutart6sban 6lok jcivedelme nem haladja meg az ciregsdgi
nyugdrj mindenkori legkisebb <isszegdnek 320%- eL (91200,-).

(2) Term6szetben nyrijtott szoci6lis ttzifa t6mogatiisra az a t:d'zifiwal ftit6 litdri lakos jogosult,
akinek csalldj6ban az egy f6re eso j<ivedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdij
mindenkori legkisebb cisszeg6nek 320%- 6t, (91 200,-) 6s nem jogosult a 6.$ (1) bekezd6sben
felsoroltakra.

(3) A rend<iri, szoci6lis gondoz6i vagy Csal6dsegito Szolg6lat jelzese esetdn a 6.$ (1)
bekezdds6ben foglaltakt6l fi.iggetleniil is nyrijthat6 t6mogatris olyan rendkiviili, stirg6s
sztiks6g esetdn, amikor a kdrelmez6 vagy csalldja 6letkdriilmdnyeit veszelyezteti.

7.$ A tizifa t6mogat6s ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 6llapithat6 meg.

8.$ Az Onkorm6nyzat a szocifrlis trizifriban r6szestil6ktol ellenszolgiitatdstnem k6r.

9.$ A t6mogat6s ir6nti ig6nyeket 2018. november 12. es 2019. januiir 14. napjriig lehet
benyrijtani.

10.$ (l) A be6rkezett kdrelmeket a Hum6n Ertdkek Bizottsiryabiriija el.
(2) A bedrkezett k6relmek elbir6l6s6t k<ivet6en a forr6shiilny miatt nem t6mogathat6
k6relmeket, fiiggetleniil att61, hogy a 1.$-ban meghatitrozott feltdteleknek megfelelnek, ds a
t6mogat6sra jogosulatlan k6relmeket el kell utasftani.

11.$ Az tinkormilnyzatatirmogatdst2019. miircius 31-ig hasznalhatja fel,6s afelhasznitl6sr6l
2019.6prilis 15.-ig a Magyar Allamkincsthr fele k<iteles elsz6molni.

12.$ Jelen rendelet a kihirdetdst k<ivet6 nap l6p hatiiyba ds 2019.6prilis 01.-napj6n hatl,lyht
veszti.

Szedklk Attila sk
polgirmester

Bencze Eva sk
jegyz6



A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga megbizta a Bizotts6g elnok6t a sz{iks6ges
int6zked6sek megt6tel6re.

Hatririd6: azonnali
Felelos: Auerbach J6nos bizottsrig eln<ike

A Hum6n Ert6kek Bizotts6ga nyilt til6s6n egy6b hozziszolirs, 6szrev6tel nem hangzott el, a
Bizotts6g Elntike az iil6st 17.00 6rakorbezirta.

aly'
Auerbach Jinos

Humiin Ert6kek Bizotts6g6nak Elnoke

-J)nr^n nll ,

-t""tta, Liftt+rue

Heffier Ghborne
Hum6n Ert6kek Bizotts6gdnak tagja


