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Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. ~-a kimondja, hogy a jogalkalmazás és az
utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve önkormányzati rendelet esetén a
jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő Új jogi szabályozás vagy módosítás során,
ennek hiányában e r~lhól ki~dottjng~7~háIy keret~hen
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűs’thető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb,
kevésbé költséges ejárásokat eredményező szabályozással felválthatá,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébkért alkalmazhatatlan, vagy
a) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító
jog~7ahályi rendelke7é~ek hAt~lynn kívül helye7é~ére, illetve megfelelő módo~ítá~ára kerüljön
sor.

Ezen törvényi rendelkezésiek megfelelően szükségessé vált a jelenleg hatályban lévő a
szociális ellátásokrál szóló 3/2015.(ll.27.) önkormányzati rendelet, és a gyermekvédelemről
szóló 16/2005. (XII. 16,) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Fentieken túl a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Qsztá’ya is
törvényességi felhívást intézett önkormányzatunk felé, melyben kezdeméryezte az érintett
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését.

A rendelet-tervezetek elkészültek, melyek formai tagolása a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok alapján történt.

Előzetes hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A szociális ellátások területén a jogszabály rendelkezései a jelenlegi társadalmi és gazdasági
viszonyokat jobban tükrözik, azokra sokkal hatékonyabb választ ad az által, hogy a jövedelmi
viszonyok átrendeződését megfelelően lereagálja.



2. Környezeti és egészségügyi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben fogla’tak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megatkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a
hatályos jogi környeze:tel.

S. Ajogszabályalka!mazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Bodony, 2021.09.23.

Jd&
láh Sándor Dávid
aljegyző



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTü LETÉNEK
____/2021. (IX..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a szociális ellátásokrál
(tervezet)

Bodony Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi ill, törvény 92. ~ (1) bekezdésében, valamint 132. ~ (4) bekezdésének

d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 8a.
pontjáhan meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

a következőket rendeli el:

L Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Bodony község területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény
(továbbiakban: Sztv.) 3. ~ (1) bekezdéséhen, (3) bekezdés a) pontjában, továbbá a 6. ~-áhan
meghatározott személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2.~

E rendelet által használt fogalmak tekintetében az Sztv. 4. h-ban foglaltakat kell alkalmazni.

3. A szociális ellátások formái

3.~

Bodony Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi szociális ellátásokat
illetve szolgáltatásokat nyújtja:

a) Települési támogatások

b) Szociális szolgáltatások
ba) étkeztetés, étkeztetés házhozszá I lítássa I
bb) házi segitségnyújtás,
bc) falugondnoki szolgálat



4. Hatásköri rendelkezések

4. ~

(1) A rendelet 3. ~ a> pontjában, valamint ba) pontjában meghatározott ellátésokkal kapcsolatos
feladat és hatásköröket a Képviselő-testület, valamint a polgármester gyakorolja.

(2> A polgármester dönt:
a) a települési támogatásokról,
b) az étkeztetés ről.

5. Eljárási rendelkezések

5.~

(1.) A 4. ~ (2) bekezdése szerinti hatáskörgyakorló hatáskörébe tartozó ellátások esetén a
kérelmeket - az igénylésre rendszeresített nyomtatványon - a Parádi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) A 3. ~ bb) pontja szerinti szolgáltatás iránti kérelmeket a „Aranykapu” Kistérségi Humán
Szolgáltató Központhoz (3250 Pétervására, Szent Márton u. 14.) kell benyújtani, amelyek elbírálása
az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

(3) Szociális ellátás megállapításának hivatalból történő kezdeményezésére jogosult:
a) helyi önkormányzati képviselő,
b) polgármester,
C) jegyző,
d) szociális és oktatási intézmény vezetője
e) egészségügyi szervek,
f) társadalmi szervezetek képviselője.

(4) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus úton eljárási
cselekmények nem gyakorolhatók.

6. ~

(1) A hatáskörrel rendelkező szerv a környezettanulmánnyal vagy fényképfelvétellel alátámasztott
szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket, és a hivatalból indult eljárásokat elbíráija.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a térgyévben már készült
környezettanulmány, vagy a kérelmező életkörülményei hivatalból ismertek és az igénylő
életkörülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.

(3) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a családjában élők havonta rendszeresen mérhető
jövedelméről a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó, egyéb jövedelemnél pedig a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelemre vonatkozó igazolást, vagy nyilatkozatot.

(4) Munkaviszonyban állók kérelmükhöz — a 63/2006. Kormányrendelet 3. ~ la) bekezdésében
felsorolt ellátások kivételével — a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban, gyermekgondozási díjban, álláskeresési járadékban, tartásdíjban
részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt vagy bankszámlakivonat másolatát csatolják.



(5) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(6) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén — különösen ingatlan~, üdülő-, lakás hasznositása,
alkalmi munka — személyes nyilatkozatot kell mellékelni.

(7) A hivatalból indult eljárásoknál a nyilatkozatokat az ügyféltől, az eljárás megindításától
számított 8 napon belül kéri be a Hivatal.

(8) Az eseti jellegű rendkívüli települési támogatásként adható gyógyszer támogatási kérelemhez
mellékelni kell a gyógyszertár által igazolt havi gyógyszerköltséget.

(9) A 17. ~ (1) bekezdés bb) pontja szerint igényelt eseti jellegű rendkívüli települési támogatás
iránti kérelemhez — ha a károsult rendelkezett biztosítással — csatolni kell a biztosítótársaság
igazolását arról, hogy milyen összeg került részére kifizetésre. Biztosítás hiányában a kárbecslés,
javítás költségeinek előzetes kalkulációját kell csatolni.

(10) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból
vagy vagyonhasznositásból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága
tekintetében, úgy be kell szerezni az illetékes NAV igazolását a jövedelemadó alapra vonatkozóan.

7. *

(1) Kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása esetén a szociális ellátás
bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható.

(2) A 7. ~ (1) bekezdésében rögzített esetben a határozat kiadását követő 15 napon belül helyszíni
ellenőrzessel kell megvizsgálni a nyilatkozatok valódiságát. Az esetlegesen jogosulatlanul felvett
összeg visszafizettetéséről a hatáskör gyakorlója dönt.

8. ~

(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a 63/2006.
(Ill. 27.) Kormányrendelet 6. ~ (3) bekezdése alapján.

(2) A települési támogatást a kérelmező bankszárnlájára kell utalni. Bankszárnla hiányában az
ellátást készpénzben kell kifizetni.

(3) A természetben nyújtott ellátások számláit az Önkormányzat egyenliti ki.

II. Fejezet
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

6. A települési támogatás formái

9. *

A települési támogatás lehet
a) havi rendszerességgel nyújtott,
b) eseti jelleggel biztosított.



10. *

(1) Havi rendszerességgel nyújtott támogatás a lakhatáshoz nyújtott támogatás.

(2) Eseti jelleggel biztosított támogatások:
a) gyógyszertámogatás;
b) temetési költségekhez való hozzájárulás;
c) rendkívüli települési támogatás;
d) köztemetés.

11. ~

(1) A támogatások, részben vagy egészben természetbeni támogatásként nyújthatók.

(2) Természetben nyújtható támogatás különösen az élelmíszer, valamint a közüzerni díjak, és a
temetés költségeinek megfizetése.

7. Rendszeres települési támogatás

12. ~

(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak
az általuk lakott lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a
továbbiakban: lakhatáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakhatási támogatás iránti kérelmet, a rendelet 1.. melléklete szerinti nyomtatványon kell
benyújtani. A kérelemhez
a) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
b) a támogatott szolgáltatást szerződés alapján igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek
a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó irat bemutatása, vagy másolatának
csatolása, és adott esetben
c) bérleti-, albérleti szerződés bemutatása
szü kséges.

(3) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 310 %-át, (88.350,- Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a
fogyasztási egységek összegé nek há nyadosáva I.

(4) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerínti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy



b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósíta nak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülá lóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt
és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft.

(8) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nrn,
e) ha négy szernélynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(9) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont
szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet több mint havi 10.000,- Ft és kevesebb, mint havi 3.500,- Ft, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekitve kell meghatározni.

(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

J-0,5
TM = 0,3 - NYM x 0,15,

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.

(11) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(12) A lakhatáshoz 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.

8. Eseti települési támogatások

13. ~

(1) A gyógyszertámogatásként nyújtott települési támogatás a gyógyszerek vagy gyógyászati
segédeszközök megvásárlásához annak a személynek állapítható meg, ahol



a) a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetén a 250 %-át, és
b) a gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök rendszeres használata orvosilag indokolt, és
c) a rendszeresen, vagy esetenként szedett gyógyszerek, használt gyógyászati segédeszközök havi
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, és
d) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.

(2) A kérelem egy naptári évben egy alkalommal nyújtható he a rendelet 2. melléklete szerinti
nyomtatványon. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos és/vagy kezelőorvos által
felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének
összegéről szóló igazolást.

(3) A támogatás összege a havi gyógyszerköltség 300 %-a, de nem haladhatja meg a 30.000,- Ft-ot.

14. ~

(1) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult a haláleset
időpontjában a Bodonyi bejelentett lakcímmel rendelkező elhunytnak a haláleset időpontjában
Bodonyi bejelentett lakcínirnel rendelkező hozzátartozója vagy a temetésről gondoskodó más
személy, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hétszeresét (199.500 Ft), családban
élő esetén hatszorosát (171.000 Ft).

(2) A települési támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon
nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell:
a) az elternettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemigazolását,
b) a temetési számlák eredeti példányát,
c) amennyiben a haláleset nem Bodonyban történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) A temetési célra szóló települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő
60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 200.000,- Ft.

(5) A temetési költségek mérséklésére nyújtott települési támogatás összege 40.000,- Ft.

(6) Nem állapítható meg temetési célra szóló települési támogatás annak, akinek tartási,
életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése.

15. ~

(1) Rendkívüli települési támogatás azon személyek részére állapítható meg,
a) akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
b) az alábbi esetek valamelyikének bekövetkezte miatt anyagi segítségre szorulnak.
ba) 1. hónapot meghaladó táppénzes állomány,
bb) elemi kár,
bc) tartós — 2 hónapot meghaladó orvosi kezelést igénylő — betegség (daganatos megbetegedés,
végtagcson kolá s, szív és érrendszeri betegség) esetén,
bd) 15 napot meghaladó kórházi ápolás,
be) a kérelmező lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra nem jogosult, de a költségek
megfizetésére nem képes,
bf) közüzemi díjhátralék megfizetésére nem képes,
bg) élelmezés biztosítása,
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bh) ellátatlan mu nkanélküliség miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés,
bi) közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes viselni,
bj) temetési költség.

(2) A rendkívüli települési támogatás az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább
egy fennállása esetén akkor állapitható meg, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja
meg
a) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (91.200,-
Ft),
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át
(119.700,- Ft),

a családban a család tagjainak, egyedül élő személy esetén a kérelmezőnek vagyona nincs.

(3) A támogatás iránti kérelem a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be. A
kérelemhez a jövedelemigazoláson túl csatolni kell az alkalmanként jelentkező többletkiadásokat
igazoló iratot, igazolást, nyilatkozatot.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén az alkalmanként nyújtott
rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg a 60.000,- Ft-ot, de
nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál.

(5) Az egy naptári éven belül az egy háztartásban élők részére megállapított rendkívüli települési
támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 95.500,- Ft-ot a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres települési támogatásban részesülő kérelmezők esetében a 30.000,- Ft-ot.

(6) Rendkívüli természetbeni települési támogatás nyújtható:
a) tűzifa biztosításával,
b) napi egyszeri meleg étel biztosításával,
c) étel ingyenes házhoz szállításával,
d) vetőmag támogatással,
e) élelmiszercsomag biztositásával.

(7) Amennyiben nincs lehetőség a rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként
történő biztosítására, a segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő, vagy az
alapszolgáltatást nyújtó intézmény működik közre a megállapított támogatás célszerinti
felhasználásában. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező következő segélykérelme
elutasításra kerül.

(8) Közüzemi díjhátralék megfizetéséhez biztosított rendkívüli települési támogatást közvetlenül a
szolgáltatónak kell utalni.

(9) A rendkívüli települési támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyok mellett a vagyoni
helyzetet is vizsgálni kell. A vagyon vizsgálata során az Sztv. 4. ~ (1) bekezdés b) pontja előírásai
alkalmazandók.

(10) Nem jogosult a kérelmező a rendkívüli települési támogatásra, amennyiben az Sztv. 4. ~ (1)
bekezdés b) pontjáhan meghatározottnál nagyobb — mobilizá Iható - vagyonnal rendelkezik.

(11) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali
segítségnyújtást indokolják — az (1) bekezdés bb), bc), bd), bh), hi) és bj) pontja esetén — a
polgármester, az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül azonnali támogatást
állapíthat meg, melynek összege nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.



16. *

(1) A 15. ~ szerinti települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

(2) A karnatmentes kölcsönben részesülőkkel a polgármester megállapodást köt, mely tartalmazza
a visszafizetés idejét, törlesztő részletet, visszafizetést biztosító esetleges ga ranciá kat.

(3) A rendkívüli települési támogatásként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje
legfeljebb egy év, amely időtartam alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt visszafizetni.

(4) Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes kölcsönt
15 napon belül, egy összegben, a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

(5) Csak rendkívül indokolt esetben részesithető ismételten települési támogatásban, aki a
korábban juttatott kamatmentes kölcsönt nem fizette vissza. Rendkívül indokolt esetnek csak a
családban bekövetkezett haláleset vagy elemi csapás tekinthető.

17. *

(1) A köztemetést, mint természetben nyújtott szociális ellátást az Önkormányzat az Sztv. 48. ~-a
alapján biztosítja.

(2) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy
részére maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőséget biztosithat.

(3) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő hónap 15. napja.

(4) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben
mentesítheti, amennyiben az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem összege nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150 %-át, családban élő esetén 100 %-át.

(5)A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a ternetésével
kapcsolatos esetleges nyilatkozatára.

III. Fejezet
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

9. Étkeztetés

18. *

(1) Az Sztv. 62. ~ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, étkeztetés
szempontjából szociálisan rászorult személynek kell tekinteni, akinek önellátó képessége olyan
mértékben csökkent, hogy étkezéséről önállóan gondoskodni nem tud, mert:
a) 60. életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek egészégi állapota indokolja.

(2) A szociális rászorultság igazolására az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a következő
iratokat illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:
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a) háziorvosi, szakorvosi igazolás,
b) fogyatékossági támogatást, vakok személyijáradékát illetve magasabb összegű családi pótlékot
megállapító, folyósítást igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
c) pszichiáter vagy neurológus szakvéleményt.

19. ~

A szociális étkezésért fizetendő térítési díjat a kérelmező rendszeres havi jövedelme alapján, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) Korm.
rendelet 9. ~ (4)j5) bekezdései alapján kell meghatározni.

20. *

Az ellátást meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel hekövetkeztéig történt;
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette igénybe, s
ezt utólag elfogad ható módon nem mentette ki;
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza;
d) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére
elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.

2. Házi segítségnyújtás

21.*

A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során a Sztv. 63. ~-a és az 1/2000.(l.7.) SzCsM rendelet
25. ~-ában foglaltak az irányadók.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. *

(1) Ez a rendelet 2021. október hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Vince János Dr. Oláh Sándor Dávid
polgármester aljegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2021 hó napján.

Dr. Olá h Sándor Dávid
aljegyző





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2021. (IX..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló 16/2005.
(XII .16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésérő!

(tervezet)

Bodony Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 10. ~ (2) bekezdéséhen kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormanyzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (IX. 1.)

önkormányzati rendelet 22. ~ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
képviselő-testületi bizottsag véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.,~

Hatályát veszti a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről
szóló 16/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.

2.*

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Vince János Dr. OIáh Sándor Dávid
polgármester aljegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2021 hó napján.

Dr. Oláh Sándor Dávid
a jegyző





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodonv.hu

Előterjesztés 2021. szeptember hó 27. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését a 2/2021. (11.24.)
számú rendeletével hagyta jóvá, mely módosításaival együtt képezi az önkormányzat első féléves
gazdálkodásának az alapját.

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési
kötelezettség. Ennek ellenére célszerűnek látom, hogy a testület kapjon egy átfogó képet az
önkormányzat 2021. . félévi gazdasági helyzetéről.

A kiadások összességükben az időarányos rész alatt teljesültek, melynek oka az, hogy a
felhalmozási kiadások nagy része a második félévben realizálódik- vis maior, Magyar Falu
programok.

Az önkormányzat költségvetési bevételei összességében a tervezett időarányos részének
megfelelően teljesülnek. A felhalmozási célú állami támogatás az ÉMO1 csatorna szennyvíz
beruházásra kapott összeget takarja. Az Arany János Út felújítására kapott összeg 2021. év II.
félévéhen érkezett meg a bankszámlánkra, de az előirányzata szerepel a táblázatokban.

A mellékelt táblázatokban jól látható az önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati
funkciónként.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság határozatában
megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az önkormányzat 2021. I. féléves
teljesitéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bodony, 2021. szeptember 22.

Vince János s.k.
polgármester





Bodony község 2021. L félévi bevételi előirányzatai és teIjes~tése
1. melléklet

Ft
I. Működési bevételek 2021. eredeti 2021. módosított 2021. tény Index

Saját bevételek összesen: 18 755 768 18 755 768 10 424 626 55 58

I. imé:mem’, ‘nuködé~i bevételek 9 545 768 9 545 768 3 540 819 37 09

I.’ Étkezési téritesi di at 5 748 60’ 5 748 601 2 838 540 ‘9 3~

1 2 Tovahbszam azo:t közüzemi dijak 38’ 000 38’ 000 50 385

1.4 Kamat 0 003

1 6 Eaveh bevételek kés~letertekeertes 3 416 ‚67 3 416 167 651 894 1908

2. Önkorn ‚ini~atok satárae ‚nűl.bdé~, bet’. 9 210 600 9 210 000 6883807 7474

2.1 Helm adók 9 080 000 9 000 000 6 98 6~.5 ~4 88

2.1.1 ldegenfomalmi adó tart. Idő 80 000 80 000 0 ODD

2.1.2 Iparűzesi adó 5 000 000 5 000 000 3 689 774 73,80

2 1.3 Kommunális adó 4 000 000 4 000 000 3 108 901 77.72

2 2 2Helvi adókhoz tapes, pótlék. birsá~. egyéb bevétel 0 0 00

2.2.3 Talajierhelesi di) 0 0,00

3. Közhatalmi bevételek 130 000 130 000 83 132 100,00

11. Támogatások 36 169 163 37 285 230 20 070 547 53 83

I Onkormánvzasok költségvetési tam 36 169 163 37285230 20 070547 5383

I I Feladat Onanszirozás 36 169 163 37 285 230 19 995 636 53.63

1 .2 Megelőlegezés 0 0,00

1.3 Egyéb támogatás 7491’ 0.00

III. Véglc~cscn átvett pénzeszközök működésre 50 374 117 50 724 117 35 205 668 69,41

1. Működés, célra árt’eu 50374 117 SO 724 117 35 205 668 69,41

1.1 MEP- tél átvett I 8 837 600 18 837 600 9 747 000 51,74

1.2 Munkaüg”i Kózpont’6l átvetI 10 194 199 10 194 199 7 079 120 69,44

I.3Ee’,’ebcelraútvett 21 342318 21 342318 18304548 85,77

1.4 Működési kölcsön “isszotérüíés 350 000 75 000

2. Fclhalmo:ási célú bevételek 41 543 000 58 147 755 6 189 293 10,65

2.1 Felhalmozási célú állami tarnogatás Aran” János 0 4 301 845 0 0,00

2.2 Játszótér adomány 59 000 0,00

2.3 Árpád út felújítására 0,00

- 2.4 Piac építés 2 637 983 100,00

2.5 Vis Mior támfal. utak 4 543 41 543 000 0 0,00

2.6 Csarorna szennv”iz 2 302 910 2 302 910 100,00

2 9 Kozmunka program felh Támogatás 1 190 000 0,00

Be”étel Összesen: 146 842 048 164 912 870 71 890 734 43,59

ER” íItt’I átt’dott s~r~dét sz~ri,’I N~ O O D 0,00

LX. Pen~’or~alom nélküli bevivárható szebad rnarad’ányl 30 926 014 31 513 844 31 513 844 100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 177 768 062 196 426 14 103 404 578 52,64



Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása 2021.
2/a. melléklet

Adatok Ft

KÖTELEZŐ BEVÉTELEK KIADÁSOK
Állami Saját Átvett FeIhalin Maradván Össz mód Össz tény Személyi Járulékok Dologi P~1z;szk Szociális Finanszíro Felhalmo Tartalék Összesen

Feladat megnevezése tamogatás bevetel penzeszk bevetel y el. ~ninr,~t~ juttatások zási tev zás mód ei.
Településüzemeltets, rendezés, fejlesztés
Utak, hidak 41 543 000 41 543 000 0 1 498 600 46 160 800 47 659 400

Vlztermetés - közkutak díja 0 266 700 266 700

$zennyvlz gyűjtés ós kezelés 2 302 910 2 302 910 2 302 910 5 631 272 5 631 272

‘.akóingatlan bérbeadása 381 000 381 000 125 296 774 700 774 700

Éplimény üzemeltetés 0 863 600 863 600

Önkormányzati jogalkotás 9 560 000 31 513 844 4i 073 844 38 524 785 6 002 389 942 571 5 049 340 4 000 000 0 15 984 300

Zöldterület gazdálkodás 0 685 800 685 Boo
Város és közs.gazdálkodás 0 2 704 483 2 341 000 385 505 1 205 650 3 932 155

Közvilágitás 0 2 057 400 2 067 400

Települéc fejIprojektek 0 822 997 18 736 847 19 559 844

Köztemetők fenntartása 150 000 150 0011 48 260 360 000 55 800 673 100 0 1 088 9001

Önkormányzatok elsz. 37 285 230 19 995 636 17 823 745 9 505 530 27 329 275

Település üzemeltetés össz: 2 302 910 531 000 9 560 000 41 543 000 31 513 844 86 450 754 63 701 370 8 703 389 1 383 876 13 897 887 0 0 4 000 000 70 528 919 9 505 530 125 843 346

Szociális ellátás
Máshová nem sorolt gazcl.ügyek 589 600 589 600 791 940 589 600 589 600

Civil szervezetek tám 0 100 000 100 000

Szünidei+szociális étkezés 5 159 001 5 159 001 2 046 600 328 500 50 91B 6 201 899 6 581 317

Egyéb önkormányzati ellátások 2 274 570 4 200 ooo 6 474 570

Startközmunkaprogram 10194199 3026167 13220366 8692120 5272950 408554 4926787 10608391

zociális ellátás összesen: 10 194 189 8 774 768 0 18 968 967 11 530 660 5 601 450 459 572 13 992 856 100 000 4 200 000 0 24 353 878

Egyéb kötelező feladatok
Könyvtári állomány gyarapltása 0 320 000 49 600 698 500 1 068 100

Közösségi szlnterek - kulturház 21 342 318 240 000 21 582 318 18 425 548 5 196 000 890 820 17 409 698 1 060 000 24 556 518

Háziorvosi szolgálat 18 837 600 0 9 747 000 127 000 127 000

Háziorvosi tlgyeleti ellátás o
Egyéb_kötelező összesen: 40 179 918 240 000 0 0 21 581 318 28 172 548 5 516 000 540 420 18 108 198 0 0 0 1 187 000 0 25 751 618

Kötelező feladatok összesen 52 677 027 9 545 768 9 560 000 41 543 000 31 513 844 144 839 639 103 404 578 19 820 839 2 783 868 46 998 941 100 000 4 200 000 4 000 000 71 715 919 9 505 5301 175 948 842



Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
....../2021. ( ) önkormányzati rendelete

Bodony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (11.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cIkk (2> bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya az önkormányzat képvíselőtestületére terjed ki.

A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2, ~

(1) A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését

Eredeti ei. Módosított ei.

Költségvetés főösszeg 177.768.062 Ft 196.426.714 Ft

Ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel: 41.543.000 Ft 58.147.775 Ft
- felhalmozási célú kiadás: 53.438.252 Ft 71.715.919 Ft

Ebből:
- Beruházási kiadások 1.302.000 Ft 6.818.272 Ft
- Felújítási kiadások 52.136.252 Ft 64.897.647 Ft

- működési célú bevétel: 120.329.810 Ft 106.765.115 Ft
- működési célú kiadás: 120.329.810 Ft 119.264.028 Ft

Ebből:
- személyi jellegű juttatások 19.808.639 Ft 19.820.839 Ft
- munkaadókat terh. járulékok

és szoc hj. adó 2.783.868 Ft 2.783.868 Ft
- dologi jellegű kiadások 64.084.996 Ft 66.026.813 Ft
- szociális célú kiadások 4.349.820 Ft 4.200.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások 16.954.729 Ft 16.108.318 Ft
- elvonások, befizetések 818 660 Ft
- tartalék 12.347.758 Ft 9.505.530 Ft

- Finanszírozási bevétel - maradvány 15.895.252 Ft 31.513.844 Ft

- Finanszírozási kiadás 4.000.000 Ft 5.446.767Ft



3. ~

(1) A 2/2021. (11.24.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költsegvetés végrehajtása
során kell alkalmazni.

Vince János Dr. OIáh Sándor Dávid
polgórmester aljegyzó’



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
~ Polgármesterétől

‚ -~ ~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~:36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. szeptember hó 27. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodony Községi Önkormányzat által — az MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati felhívásra -

benyújtott pályázat az Arany János utca felújítására pozitív elbírálásban részesült. A Magyar
Államkincstár 1105/3009/705/3/2021. ktatószámú Támogatói Okirata alapján 14.301.845.- Ft
támogatásban részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása 100%. A támogatás
felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében
valósulhat meg. Három gazdasági szereplő irányába lett felhívás intézve ajánlattételre, a
műszaki ellenőri fe adatok elvégzése érdekében.

Az ajánlattételi határidő lejártáig a következő aján attevők nyújtottak be ajánlatot az alábbiak
szerint:

1. sz. ajánlat:

Cégnév: Bona Consulting Kft.
Székhely: 3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

Megbízási díj (nettó Ft): Nettó 200.000,- Ft

2. sz. ajánlat:

Cégnév: Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Székhely: 3300 Eger, Szüret ii. 20. 11/2.
Az értékelési szempontokra tett megajá rilások:

~ Megbízási díj (nettó Ft): Nettó 270.000,- Ft

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony
belterü etén található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a műszaki ellenőri



feladatok elvégzésére irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Bona Consulting Kft.
(3326 Ostoros, Hunyadi u 58.) ajánlattevőt nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a

legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot.

Döntéshozó megállapítja, hogy az ajánlati ár a támogatás által rendelkezésre álló fedezetet

meghaladja, egyben akképpen határoz, hogy a fedezet saját forrásból megenielésre kerül.

Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre á I a

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2021.09.22.

Vince János s.k.
polgá rm ester
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. szeptember hó 27. napján tartandó rendkívü epviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica

Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló

fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési

önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás ás a

felsőoktatási intézményi támogatás. Az ősztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői,

koordinációs, a települési ás megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi

Eróforrás Tárnogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az

ösztöndíjpáiyázathoz csatlakozó te’epülési ás megyei önkormányzatok látják el.

Önkormányzatunk az idén is csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,

illetve felsőoktatási tanulmányaikat kezdő diákok támogatására létrehozott Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat Bursa

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő

csatlakozásával, a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti Általános Szerződési

Feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kíírása, elbírálása és a

települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és

a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott ás a

pályézóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok ás

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

A Képviseló-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Bodony, 2021. szeptember 22.

Vince János s.k.

polgármester





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
‚ Polgármesterétől

.‚ ~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
: : 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. szeptember hó 27. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa

Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa

Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi

fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a

megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az

ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei

ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz

csatlakozó települési ás megyei önkormányzatok látják el.

Önkormányzatunk a pályázati rendszerhez való csatlakozása után lehetőséget biztosítva a

településen élő továbbtanulni akaró és felsőoktatási tanulmányaikat folytató hallgatók

részére kiírja az ösztöndíjpályázatot.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériurnával

együttműködve, az 51/2007. (111.26.) Kormányrendelet alapján kiírja 2022. évre az „A” típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók

számára a 2021/2022. tanév második ás a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, ahol

az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022.

tanév második (tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve valamint kiirja a 2022.

évre a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, ahol az ösztöndíj időtartama

3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév, a 2023/2024.

tanév és a 2024/2025. tanév.

Bodony, 2021. szeptember 22.

Vince János s.k.

polgármester




