JEGYZŐKÖNYV
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 3-án megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Papp János Józsefné, Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző

Papp János polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, a
képviselő-testület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.

Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a napirend tárgyalására, és kéri
kézfeltartással jelezzék elfogadását.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
81/2014.(X.03.) önkormányzati határozat
Napirendi pont elfogadásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon az
alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. Napirend - Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag biztosításához
kiegészítő támogatás igényléséről
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár

1. Napirend
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag biztosításához kiegészítő támogatás
igényléséről
Papp János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz juthat az önkormányzat, melyet
szétoszthatnak a rászorulók között. Sajnos a tüzelőanyag szállítási költségét az
önkormányzatnak kell vállalnia.
Polgármester úr felolvassa határozati javaslatát, melyet szavazásra bocsát.

A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
82/2014.(X.03.) önkormányzati határozat
Szociális célú tüzelőanyag biztosításához kiegészítő támogatás igényléséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló 46/(IX.25.) BM rendelet szerint kiegészítő
támogatást igényel.
Az igénylés elbírálása alapján a BM rendelet előírása szerinti önrészt,
valamint a tüzelőanyag szállítási költségét az Önkormányzat a
költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2014. október 6.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesülnek:

1. Képviselők, Polgármester, Jegyző, helyben
2. J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár

Papp János polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a szociális tüzelőanyag
biztosításáról szóló helyi rendelet-tervezetet fogadják el, melyben arról rendelkeznek,
ki, milyen mértékben kaphatja meg a támogatást.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 5 fő – 5 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadja el:
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014. (X.03.) önkormányzati RENDELETE
szociális célú tüzelőanyag ellátásról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 45. §-a, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM
rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Rákócziújfalu község közigazgatási területén élő, az Szt.
3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. §
(1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal tüzelőanyag ellátást biztosit annak a
vegyes tüzelőanyaggal fűtő személynek aki:
a) a BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátás
valamelyikében részesül,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 16/2011. (IX.28.)
önkormányzati rendelet 13. §-a alapján átmeneti segélyre jogosult.
(2) A Polgármester a szociális tüzelőanyag ellátást életet, testi épséget
veszélyeztető állapot elhárítása céljából az (1) bekezdésben foglaltakon túl is
megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek.
3.§
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 10 q szén biztosítására kerülhet sor.
4. §
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a szociális tűzifa ellátás
megállapítására hivatalból, a 2.§ (2) bekezdése szerinti esetben kérelemre
indult eljárásban kerül sor.
(2) A támogatás iránti igényeket 2015. február 10-ig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalnál az erre rendszeresített nyomtatványon
(3) A szociális tűzifa más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a
támogatott személy hivatalból indult eljárás esetén a kiosztáskor, kérelemre
indult eljárás esetén a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni.
(4) A szociális tűzifa ellátás megállapítására a polgármester jogosult.
5. §
A szociális tűzifa ellátás megállapítására az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993 évi III. törvénynek,
valamint a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (III.23.) önkormányzati
rendeletének átmeneti segélyre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
6. §
Ez a rendelet 2014. november 3-án lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát
veszti.
Rákócziújfalu, 2014. október 3.
Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

Papp János polgármester megköszöni a képviselők munkáját és bezárja a mai
testületi ülést.
Rákócziújfalu, október 3.

Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

