Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. február
megtartott ülésének:

a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai:
d.) rendeletei: 1/2013.

Napirendi pontok

1. / Előterjesztés szociális célú tűzifa rendeletének elfogadására
Előadó: Szücs Dezső polgármester

Tiszaszentmárton, 2013. február 12.

Szücs Dezső
polgármester
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Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzati képviselőtestületének 2013. február
én 16.oo órakor megtartott testületi ülésén.

12-

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester, Boros Gyula alpolgármester, Leskovics Gáborné,
Kovács Gábor, Orbán Ferencné, Szabó Károly Szélné Pap Aranka, önkormányzati
képviselők.
Tanácskozási joggal megjelent:
Szabó Zoltánné költségvetési előadó

Szűcs Dezső polgármester megállapítja, hogy az ülésen jelen van 7 fő, nem
hiányzik senki az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását, megkérdezi van-e más
napirendi pont felvételére javaslat.
Javaslat nem volt a napirendi pont megtárgyalásával a képviselőtestület egyhangulag
egyetértett.
T á r g y :/1.tsp/ Előterjesztés szociális célú tűzifa rendeletének elfogadására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
Az előadó ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a rendelet tervezete már első alkalommal a
december 16-án megtartott önkormányzati ülésre be volt terjesztve. Akkor nem került
elfogadásra, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet
most már átdolgozás után sziveskekdjenek elfogadni.
Vita nélkül 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a képviselő-testület az alábbi rendeletet
alkotta:
Tiszaszentmárton község
Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2013. ( II.12.)
Önkormányzati - r e n d e l e t e
Szociális célú tűzifa juttatásáról
Tiszaszentmárton község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi
önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. tv.. 10 § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

-91. § Tiszaszentmárton község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa
juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört saját maga gyakorolja.

2. § (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben
és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben
foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi
nyugdíjindenkori legkisebb összege,
b) a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem
benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell
tekinteni.
c) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,
d)

környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek
célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei
teljesítésének vizsgálata.

e) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők
közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt
élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos
intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem
az igénylő lakásában lakik

3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Tiszaszentmártonban bejelentett állandó
lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező
részére állapítható meg a támogatás.
(3) Tiszaszentmártoni lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező
személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe
a háztartás tagjaként.
4. § Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek
egyidejű fennállása esetén, 1 m3 mennyiség erejéig az:

-10a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e
rendeletben meghatározottak szerint 2013. február 20-ig a Polgármesteri
Hivatalba (a továbbiakban: Polgármesteri hivatal) benyújtotta.
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250

%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint a lakását
kizárólag vagy részben fával fűti.
A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szerint lakásfenntartási támogatásra jogosult.
Nem részesíthető támogatásban az a személy ahol a háztartásban legalább
két fő havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik .
5. § Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem
benyújtásának kezdő időpontja 2013. január 2.
6.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az
eljárás során környezettanulmány végezhető.
7.§. A tüzifa elszállitásáról az önkormányzat gondoskodik.
8.§. Amenyiben a jogosult az ingyenesen biztosított tüzifát értékesiti, köteles
17.780 Ft összeget visszafizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába.
9.§ A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. március
31-én hatályát veszti.
polgármester

jegyző

Több napirend nem volt Szücs Dezső polgármester az ülést 17.oo órakor bezárta.

Kmf.
Szabó Zoltánné
megbizott jegyző
Szabó Károly képviselő
jegyzőkönyv hitelesitő

Szücs Dezső
polgármester

