JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 09.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgánnester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Kerecsényi

Zsuzsanna, Lagler István, Bercsényi Miklós, képviselők

Dr. Koncz László jegyző
Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Bercsényi Miklós

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2019. (1. 09.) számú
HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő -testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek
Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzökönyv

hitel esítőnek

Bercsényi Miklós

meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.

képviselőt

választja
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi
pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2019.(1. 09.) számú

HATÁROZATA
nyílt ülés napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 09.-ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az önkormányzat 2017. évi szociális
tüzeléianyag vásárlásához kapcsolódó

kiegészítő

támogatás szabályairól szóló

önkormányzati rendelet megalkotása

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az önkormányzat 2017. évi szociális
célú

tüzelőanyag

vásárláshoz kapcsolódó

kiegészítő

támogatás szabályairól szóló

önkormányzati rendelet megalkotása
/a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a téli rezsi csökkentés érdekében az
önkormányzat a 2017. évi szociális

tüzelőanyag

támogatást kapott további 20 rn3 kemény1ombos

vásárláshoz kapcsolódóan
tűzifa

kiegészítő

beszerzésére és kiosztására. A

jogosultság feltételeit a 2017. évi szociális tűzifa rendelet szabályai szerint kell megállapítani.
Az önk.onnányzati rendelet azonban már hatályon kívül lett helyezve, ezért egy új, de
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tartahnilag azonos rendeletet kell elfogadni, hogy a 20 m3

tűzifa szabályszerűen

legyen

kiosztva a rászorulóknak. A rendelet ezt tartalmazza Javasolja elfogadását.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett rezsicsökkentés
kiterjesztésével kapcsolatos szociális

tűzifa

rendelet elfogadásával, kézfelemeléssel

szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2019 (01.10.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az Önkormányzat 2017. évi szociális tűzifa
vásárlásához kapcsolódó támogatás helyi szabályairól
/ A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/
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JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január
09.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt rendkívüli ülésén
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Szili Miklós polgármester
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Dr. Szendrei Attiláné képviselő
Bercsényi Miklós

képviselő

Dr. Varga László képviselő
Kerecsényi Zsuzsanna képviselő

Dr. Koncz László jegyző
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J.
Előterjesztés

A belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési
önkormányzatok 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
keretében támogatói okiratot adott ki. A Kormány döntése alapján Lovasberény Község
Önkormányzata 20 m3 kemény lombos tűzifa vásárlására kapott vissza nem térítendő
támogatást, melyet a 2017. évi szociális tűzifa rendelet alapján kell kiosztani. 14/2017
(XI.28.) a szociális

tűzifa támogatás

helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet 2018.

április 30. napáján hatályát vesztette, ezért új rendeletet kell alkotni a 2017. évi rendelet
szabályainak megfelelően.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2019 (OJ.10.) önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az Önkormányzat 2017. évi szociális tűzifa

vásárlásághoz kapcsolódó támogatás helyi szabályairól
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8 a.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok

I. A rendelet célja, hatálya
1.§
(1) E rendelet célja, hogy Lovasberény településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellát.ás, mint egyszeri tűzifa juttat.ás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és
az igénylés, odaítélés menetét.
(2) E rendelet hatáJya kiterjed Lovasberény Község közigazgatási területén
lakó és lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

életvitelszerűen

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára, valamint a
jövedelem számítás módjára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

II. A támogatás feltételei

2.§
(1 )Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig, vissza nem

térítendő

természetbeni
támogatásként szociális tűzifát biztosíthat annak a Lovasberény község közigazgatási
területén életvitel szerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező - aki fa- vagy vegyes tüzelésű
fütési rendszert használ, - szociálisan rászoruló személynek,
a.) jövedelemre tekintet nélkül
aa.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szt.) szerint aktívkorúak ellátásában részesül, vagy
ab) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
ac.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

b.) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíjminimum 200o/o-át (28500x200%=57.000.-Ft), egyedül álló
esetén az öregségi nyugdíjminimum 263 %-át (28500x263%= 74.955.-Ft) nem
haladja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa
támogatásban részesíthető méltányosságból az is, aki rendkivüli élethelyzetbe került, és
segítség nélkül téli tüzelését más módon nem tudja megoldani.
(3) 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 érkez~ az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát
nem biztosít.

3.§
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. §. (1) bekezdésében
meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát
szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az Uresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támog-atás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szilkséges.
(3) A tűzifában részesülő személy a
saját használatra használhatja fel.

tűzifát

nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak

III. Hatásköri, eljádsi rendelkezések

4.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
A kérelmeket 2019. január 18. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál
benyújtani, amelyhez a kérelmező családjában élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat.
(2) A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és
a támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 2019. január 23. napjáig.

(3) Egy személynek, vagy a családnak adható szociális tűzifa mennyisége legalább 1 m3,
legfeljebb 3 m3 lehet, a beérkezett kérelmek számától függően.
(4) A döntést
kiszállításáról.

követő

15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét
aláírásával igazolja.

képező

tűzifa

átvételi elismervény

(6) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülötől ellenszolgáltatást nem kér.
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5.§

(l)A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú

tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerint az Önkormányzat
számára megálJapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított
önrész és szállítási költség.
(2) A forrás felhasználását

követően

benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok

a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban
meghatározott határidőre érkeztek-e- el kell utasítani.

IV. Záró rendelkezések

6.§

(1) Ez a rendelet 2019. január 11. napján lép hatályba

(2) Ez a rendelet 2019. április 30. napján hatályát veszti.

Szili Miklós
polgánnester

Dr. Koncz László
jegyző

A rendeletet 2019. január 10. napján kihirdettem:

Dr. Koncz László
jegyző
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