Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete
a közterületi fűnyírás támogatásáról

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1.§ Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete természetbeni támogatásban
részesíti azt a kozármislenyi lakos kérelmezőt, aki mozgáskorlátozottsága, kora, vagy egészségi
állapota miatt nem képes az általa életvitel-szerűen lakott ingatlannal határos, a közútig terjedő
zöldterület karbantartására (fűnyírás) és a településen nem él olyan közeli hozzátartozója, aki a
fűnyírást helyette el tudná végezni.
(2) A természetbeni támogatásra jogosult személynél a Kozármisleny Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi el az (1) bekezdésben megjelölt
területen a fűnyírást.
2.§ A természetbeni támogatásra az a személy jogosult, aki:
a)
b)
c)
d)

öregségi nyugellátásban részesül, vagy
szakorvos által igazoltan tartós, vagy súlyos betegségben szenved, vagy
munkaképességét legalább 67 %-ban elveszítette, vagy
legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.

3.§ A természetbeni támogatás igénybevételére egy ingatlan tekintetében, minden év május 1.
napjától szeptember 30. napjáig, legfeljebb 5 alkalommal kerülhet sor.
4.§ A természetbeni támogatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, mely a jövedelmi
viszonyoktól függően kerül megállapításra, az alábbiak szerint:
Egyedül élő, vagy egyedülálló esetén:
Jövedelem
0-50.000,-Ft 50.001,-Ftkategória:
70.000,-Ft
Térítési díj
0,-Ft
1500,-Ft/alkalom

70.001,-Ft95.000,-Ft
3000,-Ft/alkalom

Közös háztartásban élők esetén:
Jövedelem
0,-60.000,-Ft 60.001,-Ftkategória:
70.000,-Ft
Térítési díj
0,-Ft
1500,-Ft/alkalom

80.001,-Ft95.000,-Ft
3.000,-Ft/alkalom

5.§ (1) A természetbeni támogatás megállapítás iránt kérelmet kell benyújtani a Kozármislenyi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal), az rendelet 1. sz. függeléke
szerinti formanyomtatványon.

(2)A fűnyírási munka elvégzésének feltétele a térítési díjnak a Hivatal Pénztárába történő
befizetése.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2017. július 1.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Kozármisleny, 2017. július 19.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

KÉRELEM
FŰNYÍRÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
1.SZEMÉLYI ADATOK
A kérelmező:
Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Állampolgársága: .....................................................................................................................

Telefonszáma: ....................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

2.INGATLAN ADATAI
Címe:…………………………………………………………………………………………..

Helyrajzi száma:………………………………………………………………………………..

Az
ingatlannal
határos,
a
tevékenységgel
érintett
közterület:……………….....................................………………………………………………
…………………………………………………

3.NYILATKOZATOK
3.1 Nyilatkozat a Kérelmező, valamint közeli hozzátartozói havi jövedelméről:

A jövedelem típusa/hó

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
jövedelem

2.

Közfoglalkoztatásból származó
jövedelem

3.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó jövedelem

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem (pl. tartásdíj)

7.

Összes jövedelem

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

3.2 Egyéb nyilatkozat1
e) öregségi nyugellátásban részesül, vagy
f) szakorvos által igazoltan tartós, vagy súlyos betegségben szenved, vagy
g) munkaképességét legalább 67 %-ban elveszítette, vagy
h) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
1

A megfelelők aláhúzandóak

i) egyedül élő vagyok,2
j) egyedülálló vagyok.3
Kijelentem, hogy az általam, a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört
gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az önkormányzati hatósági eljárás során történő
felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a munkálatok elvégzéséért díjat kell fizetnem.
Kozármisleny, 2017……………………………
………………………………….
Kérelmező aláírása

A kérelem benyújtásának feltétele az alábbi kötelező mellékletek csatolása:
1. Az öregségi nyugellátásra való jogosultságot igazoló okirat;
2. Szakorvosi igazolás a tartós, vagy súlyos betegség fennállásáról;
3. Igazolás a munkaképesség legalább 67 %-os elvesztéséről;
4. Igazolás a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról;
5. A havi jövedelem igazolására szolgáló okirat.

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él;
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van;
2
3

