JEGYZŐKÖNYV
Hernyék

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év november hó 14. napján
megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

30/2016.(XI.14.)
31/2016.(XI. 14.)
32/2016.(XI. 14.)
33/2016.(XI.14.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
8/2016.
(XI. 15.)

9/2016.
(XI. 15.)

Tárgya

Kapcsolódó önkorraányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Hernyók község építési szabályzatáról és 1I/?008.(X.1.)
Szabályozási
tervéről
szóló
11/2008.(X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális tűzifa támogatás helyi
szabályai

Kódja

Jegyzőkönyv
K é s z ti 11:

Hernyók Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2016. november 14-én 16,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről
"

A?....ülés helye:

Kultúrház
Her n y é k

Jelen vannak:

Bundics Tibor polgármester
Nagy László alpolgármester
Hajóka Lászlóné, Fodróczi Ernő települési képviselők

Csömödéri Közös önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Napirend

előtt:

Bundics Tibor
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési kép viselő közül
4 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Fitos Szilvia települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen,
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta,
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: szóban
2. A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban

3. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
4. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
5. Egyebek

1

A polgármester Aagy László települési képviselő személyében tett javaslatot jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
'
A kép viselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend tárgyalása:

L Polgármester beszámolója a két ülés kört végzett munkáról
Előadó: Bundies Tibor polgármester
Bundics Tibor: A Csömödér 1 optikai kábel hálózat építése megkezdődik. A gyermekjóléti és
családsegítési feladatok szervezeti rendszerében változás várható.

2. A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A?, előteijesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve a kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen’’ szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

HERNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2Ö16. (XL15.) önkormányzati
rendelete
Hernyók község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 11/2008. (X.l.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az ellenőrzési munkatervet a képviselőtestület tagjai, előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 ,, igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

?

30/2016. (X I.H .) számú határozat

Hernyók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az írásos
előterjesztésben foglaltak szerint a 2017. évi belső ellenőrzési tervet
e I fo g a d j a.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Bundics Tibor polgármester
Határidő: 2016. november 30.

4. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen ”
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

HERNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (XI.15.) önkormányzati
rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)

5. Egyebek
a./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az alapítvány azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy
támogatását kérje a Lenti Mentőállomás mentőautóinak, felszereltsége javítása tárgyában.
Újraélesztéshez LUCAS mellkasi kompressziós rendszert szeretnének vásárolni. A műszer
értéke 4.051.300,- F t
Naev László: Javaslom, hogy 20.000,- Ft-tal támogassuk a készülék megvásárlását.
Az
elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „igen”szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3

31/2016. (X I 14 .) számú határozat

Hernvék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány reszere .0.000,- Ft
támogatást, nyújt ahhoz, hogy a Lenti Mentőállomás
autója felszereltségének javításához LUGAS mellkasi
kompressziós rendszert vásároljon.
Felelős:
Bundics Tibor polgármester
Határidő: 2016. november 15.

v i enti R g n J e jííla í^ l

hozzájárulás

Előadó; Knvácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző Ismertette Lenti Város Polgármesterének tárgyban írt levelét
m.uHIos Tibor: Javaslom, hogy az éves k o r b á c s h o z járuljunk hozzá. Az 28.927,- Ft
kötelezettséget jelent az önkormányzat szamara eves szinten.
Az
elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban több t e M b
hangz0tt *
képviselötesfttlet 4 „
igerí’szavazattal az alábbi határozatot hozta.

»

32/2016. /X1.14Ő s'/ómú határozat
Hernvék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ^
a Lenti Rendelőintézet berendezései éves karbantart.asa.nak.
költségeihez kíván hozzá]árulást biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meg
állapodás aláírására.
Felelős:
Bundics Tibor polgármester
Határidő: 2016. november 15.

ed Karácsonyi támogatás

rióaHA. Rnndics Tibor polgármester
Bundics Tibor: Az ünnepek közeledtével

S

10.000,- Ft/csomag/család összeget tudnánk fordítani.

4

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

.13/2016. (XÍ.14T számú határozat
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a községben élő
családok részére természetbeni támogatásként élelmiszercsomagot
biztosít max. 10.000,- Ft/csomag/családösszegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az élelmiszercsomag
beszerzésére.
Felelős:
Határidő:

Bundics Tibor polgármester
2016. december 20.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetes nem
hangzott el ezt követően Bundics Tibor polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 16,55 órakor bezárta.

k.m.f,

jegyzőkönyv hitelesítő

5

HERNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (XI.I5.) önkormányzati
rendelete
Hernyék község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2009. (11.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hernyék Község Önkormányzatának Képviselő testületé Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 13.§ (1) bekezdése, 62. § (6)
bekezdésének 6. pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján
Hernyék község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2009. (11.20.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l-§
A R. l.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1 .§ (2) „A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK által meghatározott építési
munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános érvényű törvényi és hatósági előírások,
valamint a helyi településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat és a szabályozási
terv) rendelkezései szerint szabad.”

2- §
(1) Hatályát veszíti a R. 2. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszíti a R. 5. § (1), (2) bekezdése.

3-§
(1) A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,6.§ (1) A területen az egyes övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények, illetve az
ennek megfelelő funkciók helyezhetők el.”2
(2) A R. 6.§ (2) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,6.§ (2) a) Az építési övezet igazodási előírásai alapján az előkertet 2-2 szomszédos telken
álló főépület figyelembe vételével, a kialakult állapotnak megfelelően kell megállapítani.
(3) Hatályát veszíti a R. 6.§ (4), (6), (8) bekezdése.
4-§
(1) A R. 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,7.§ (1) Légszennyező források ás létesítmények védőtávolsága, védőterülete a
levegőtisztaság védelméről szóló jogszabályi előírások szerint tartandók be . A nagy
állatlétszámú, üzemi állattartás célját szolgáló épületek és a trágya, valamint egyéb bűzös
hulladék kezeléséhez szükséges építmények, a belterület, Illetve a védendő lakó- és
intézményterület határától mért legalább 500 m-es távolságon belül, a belterületen kívüli
egyéb lakott telkek körüli 300 méteres távolságon belül nem helyezhetők el.”
(2) A R. 7.§ (4) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,7.§ (4) a) országos közutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m
széles sáv”.
5-§
(1) Hatályát veszíti a R. 10.§ (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszíti a R. 14.§ (2) bekezdés c) pontja.

6.§
(1) A R. 15.§ (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,15.§ (7) b) A birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhető, de annak alapterülete max.
250 m2, építménymagassága max. 4,5 m lehet.”
(2) A R. 15.§ (7) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (7) h) A birtokközpont telkén kis és nagy létszámú állattartó telep6 belterülethez,
lakóterülethez, üdülőterülethez, különleges szabadidő, sport területhez 300 m-nél,
vízfolyáshoz, vízfelülethez 100 m-nél közelebb, ill. hidrogeológiai védőterületen nem
létesíthető.”12
7-§
(1) Hatályát veszíti a R. 16.§ (5) bekezdése.
(2) A R. 16.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

16 § (3) A területen jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a

«

• "

■“ * * «

“

és újak kialakulását.
8 -§

(1) A R. 17.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

helyiség8) helyezhetők el a forgalom biztonságának figyelembevetelev .
(2) A R. 18.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

rendelkező leürítő helyre kell szállítani.
9-§
(1) Hatályát veszíti a R. 19.§ (2) bekezdése.
(2) A R. 24.§ (l)-(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
m A régészeti lelőhelyek által érintett telkek listáját a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
(2) Régészeti érdekű terület a rendelet 1. számú fuggelekeben megjelölt terület.
(3) Hatályát veszíti a R. 24.§ (3) bekezdése.
10.§
A rendelet 2016. november 17-én lép hatályba.

Hernyék, 2016. november 14.

A rendelet kihirdetve:

Hernyék, 2016. november 15.

Hernyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hernyék Községi önkormányzat Képviselő-testulete
alaoián. továbbá a szociális igazgatásról és a szoctahs ellatasotool
2 t
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eljárva, a
s i i a s c é , tüzelőanyag
támogatásról szóló pályázati kiírásban foglaltak veg. ehaj :asara szociális celu tnzifa tanogata.
helyi szabályairól a következőket rendeli el.
1. §

,

.

m A rendelet hatálya Hernyék község közigazgatási területén - a polgárok szeme yi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló torvény
állandó lakcímmel rendelkező, szociális .gazgatasrol es a szociális ellátásokról szóló W ev.
Hl. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.
2. §
r n Hemvék Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) térítésmentesen tűzifát
b s z ó S i m rászoruló személynek, aki Hernyék községben bejelentett allando
S S y r é l e tv i t e l s z e r t í e n él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek
megfelel.
(2) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő

és háztartás fogalmára a Szt-ben

meghatározottakat kell érteni.
A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgelI járó jövedelem e s t e r e l e m
benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszeresseggel szerzett, illetve
S S b ó l származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12
hónap alatt szeizett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
3.§
m A kérelmek elbírálása során előnyt élvez aki:
. . . . . . .
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak temeszetbem vagy
pénzbeli formában történő nyújtására-települési támogatásra (etámogatósbí
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő csalad,
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő csalad,
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel,
g) ápolási díjra jogosult,

h) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 130/o-at
i)
nem haladja meg.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
, . . ,
Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kerelem beerkezesenek
sorrendjében történik.
4.§
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező
vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

azon ingatlan

(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja at masnak, csak
saját használatra használhatja fel.
(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő evek során
ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.

5-§
Tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m lehet

6.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket tárgyév november 20. napjától tárgyévet követő év január 31. napjáig lehet a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálásáról - átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.5
(5) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A rendelet 2016. november 17. napján lép hatályba.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Csömödér, 2016. november 15.

1. melléklet a 9/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

kérelem
.
c7 nriÁT IS CÉLÉ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

Személyi adatok
l.N é v :.........................
2. Születési n é v :..........................................................................
3. Születési hely és idő:.................................................................................
4. Anyja neve:...................................................................
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének cím e:..............................
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének cím e:.........................

TÁJ szám:

Kérelem

indoklása

B) Jövedelmi adatok
------------ -—-------

Forintban
Kérelmező

A jövedelmek típusai

k lakóingatlanban élők jövedelme

jövedelme

b)

c)

d)

e)

1. vlunkaviszonyból, munkavégzésre
rányuló egyéb jogviszonyból származó
övedelem és táppénz
2. [arsas és egyéni vállalkozásból származó
övedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj
stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, képzési támogatás,
rendszeres szociális segély, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
9. A lakóingatlanban élők havi nettó
jövedelme összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem:

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

nem rendelkezem

rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hoev a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az
állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - szükség esetén ellenőrizze.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
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hó .... nap
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

Összesen

2. melléklet a 9/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott
............................................... szám

alatti

lakos

elismerem, hogy
201 ........................

napon átvettem.............m3 szociális célú tűzifát.

Tudomásul veszem, hogy:
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel.
Amennyiben a jogosult a tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a
jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás
igénylésekor kizárható.

,201

aláírás

.1 E L E N L É T I

Aláírás :

Név

B undics

IV

Tibor

polgármester

Nagy László

alpolgármester

Hajóka Lászlóné

képviselő

Fitos Szilvia

képviselő

Fodróczi Ernő

képviselő

Kovácsáé Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak

A nyilvános ülésen részt vett

fő érdeklődő állampolgár.

Hernyék Község
Polgármestere
m e g h í v ó

Hernyék K t a t ó Önkormányzat Képviselö-testülete a következő illését 2016. november
14-én (hétfő ) 16,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

A? illés helye: Kultúrház
Ilern yék
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkától
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: szóban
2. A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
3. A 2017 évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
4. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
5. Egyebek
Hernyék. 2016. november 7,
Tisztelettel:

Bundics Ti
Polgárme

F.lnteriesztés

Hernyék Község önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. november 14-én tartandő
ülésére.
Tárgy: A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

ttt

Általános indokolás

A Zala Megyei Koraányhivatal ^ a^ r^

ág ^

° z^ °s^ ^ Ó T lt o t t * l* 9 e « S

sönkormányzat
s
településrendezési tervét és a^ helyi építési szabalyzatat.

"

8ál,a

az

szóló 314/2012. (XI. 18.) Kormányrendelet (továbbiakban, kormanyren e c )
bekezdésében foglaltak szerint.
16 § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési
szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi es dönt arról, hogy.
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
a t A ^ ü lé ssz e rk e z e ti terv módosítása esetén annak a településszerkezeti tervben történő
átvezetéséről folyamatosan gc ndosk )dni kell.
Sőbb

k

akkor a

(\) b íl ezdés b) pontja szerinti módc sí áskor egységbe

az esetben, ha nem készült korábban e rendelet szerinti megalapozó vizsgalat es alatamaszto
{ r i m e m y t t ^ ^ d e p u L n d e z é s i eszköz módosítása nem a település egészére készül úgy
1*
0^ vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés varhato hatasa szennti
területre kell elvégezni a szerkezet,
során összeállított
(7) Amennyiben a (3) bekezdes szerint a módosítások egysegbe
,
,
jelmagyarázat alkalmazása tartalmi módosítást eredményezne, a telepulesszerkezeti tervet
módosítani kell.

11. Részletes indokolás

111. Flőzetes hatásvizsgálat

hatás: Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési
hatása nincs.

Környezeti, egészségi következmények;
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Csak a feltétlenül szükséges mértékű
adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás; Nincs ilyen hatás.
Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy 2018. év december 31. napjáig a
településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatára sor kell kerülni. Jelenleg folyamatban
vannak az építésügyi szabályok módosítása, így annak ismeretében lesz célszerű majd 2018.
év folyamán foglalkozni ismételten a rendelettel. Ugyanakkor célszerű időben
településmémökkel felvenni a kapcsolatot és megbeszélni vele a várható megbízást.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével vizsgálja felül, és módosítsa
az önkormányzat helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletét

Csömödér, 2016. október 10.

Tisztelt Képviselő-testület!
Általános indoklás

A belügyminiszter pályázatot
szóló 2015. évi C. torvény 1.

A
g ^ ° " g vásMáshoz kapcsolódó kiegészitő
SZOCÍá' ÍS

vásárláshoz kapcsolódó taegé^ito M

o

g

CélÚ

rászorultsilg és a 2016. évi igénylés
10- napon hata,ybalepo

rendeletben szabályozza.
Az önkormányzati

í S

^

rendeletben a szociális rászorultság szempontjait akként kell

»«1enttlésl támogatásra (e támogatásban
’S X T n a ^ & h o z W o a o l ó d ó rendszeres kiadások viselésével

kapcsolatos;I támogatásban
igazgatásról szóló törvényben szabályozott
b) a gyermekek védelméről es gyám fej & © _ . ,
é1ve7zen
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő csatod előnyt elvezzen.
C) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön s .
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

Részletes indokolás
1.2. § A rendelet hatályának, általános rendelkezéseinek meghatározása.
3-4.§ Jogosulti kör rögzítése
5. § Támogatás mértékének szabályozása
6. § Eljárási rendelkezések meghatározása
7. § Hatályosulás rendelkezései

Kérem a tisztel, képviselö-testUletet, hogy tárgyalja meg ‘ s f o g a f j
* s20C,álÍS m f °
^ Z a td M y is z M ly a lr ó ls z ó ló ...J20, 6.(....) öahormányzat, reM etet.

Csömödér, 2016. november 3.

F.lnypites hatásvizsgálal szociális célú tűzifa biztosításáról szóló rendelet
megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:

A szociális ellátások feltételeinek javítása, az Alaptörvényben meghatározott szociális jogok
t Z e w 2 a , l szociális íizionság megierenUése és megőrzésé az onkormanyza,
illetékességi területén.
Költségvetési hatás:

Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.
Környezeti-, egészségi következmények.
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket hefolvásoló hatás:

Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
F.pvéh hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges jogszabályi előírás kötelezettsege miatt.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív

értékítélet a választók részéről, szociális ellátások megállapításának hiányossága, a szociális
ellátások biztosításában hátrány.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2016. november 9.

bp. &oldal, összesen: 1

Kovácsné Horváth Anikó
Feladó:
Dátum:
Címzett:
Tárgy:

"Mentőalapítvány" <mentoalapitvany@mentok.hu>
2016. október 18. 11:49
<csomoderkorjegyzo@kelekabel.hu>
Lenti Mentőállomás támogatási kérelem

Tisztelt Kovácsné Horváth Anikó jegyző asszony!
Tisztelt Barlahida, Csömödér, Hernyók, Iklódbördőce, Zebecke Község Önkormányzata!

Lenti Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.
A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő
céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek
szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.
A Mentőállomásra a következő műszerre lenne nagy szükség:
-

LUCAS / mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez /

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása.
A műszer értéke 4.051.300.- Forint.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Lenti
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámúnk: CITI bank 10800007-68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Kocsis Ágnes
36-20/312-5912
Országos M entőszolgálat Alapítvány

2016 . 10. 18.

LENTI VÁRO S PO LG Á R M ESTE R E
8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Tel: 92/553-913 Fax: 92/553-957 c-mail: polgarmestcr@lcnti.hu

5582-11/2016.

Tárgy: támogatás kérése

Csömödcri Közös Önkormányzati Hivatal
Kovácsnc Horváth Anikó jegyző
8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.

Tisztelt Jegyző Asszony!
A Dr Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet berendezéseinek karbantartási költségeihez való
L S á m S t a r á b a n irt levelemmel kapcsolatban több ö n k o r m á n y z a t i b b a
hozzájárulás mértéke lakosságszám arányosan kerüljön meghatarozasra L
g
Társulása vonatkozásában.
Tájékoztatom Jeayző Asszonyt, hogy a Lenti Kistérség Többcélú Társulása hatályos Tárolás.
Megállapodásának II. mellékletét alapul véve az Ónok illetekesseg. tentleten műk
Önkormányzatok hozzájárulásának mértéke az alábbiak szerint alakul.

616
105
316
199
79 ~
144
I----

UrlriHhnrdöee
Kissziget
Rnrlaliirln
Mikekarácsonyfa

Karbantartási ktg. (6 mFt)

Lakosságszám

Uó
O

Település neve

169 708,00 Ft
28 927,50 Ft
87 058,00 Ft
54 824,50 Ft
21 764,50 Ft
39 672,00 Ft
84 578.50 Ft;

Csere ktg.
(23 mFt)
650 188,00 Ft
110 827,50 Ft
333 538,00 Ft
210 044,50 Ft
83 384,50 Ft
151 992,00 Ft
tm .au rí

Kérem Jegyző Asszonyt, hogy szíveskedjen tájékoztatni az Önkormányzatokat a táblázatban szereplő
adatokra vonatkozóan.
Kérem, hotív fentieket figyelembe véve az Önkormányzatok a tamogatnsi hozz.ijarul is mc
vonatkozó döntésükről legkésőbb 2016. szeptember 21. napjáig szíveskedjenek tajekozt.
Lenti Város Önkormányzatát a mmiiUa.mdnarm lenu.hu e-nuul címen.
Segítő közreműködését és intézkedését előre is köszönöm!

Lenti, 2016. szeptember 12.
Tisztelettel:

^
i

Segítő közreműködését és intézkedését előre is köszönöm!

Lenti, 2016. június 15.
Tisztelettel:

