Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzat Polgdrmesteretdl
3348 Szilvasvarad, Miskolci u. 7.
Tel.: (36) 816-233 Fax: (36) 816-229
E-mail: info@szilvasvarad.hu

MEGHiv6
Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete
rendkiviili testiileti illest tart, amelyre tisztelettel meghivom.
Az tiles idopontja:

2015. december 3. (csutortok), 15 ora 30 perc

Az iiles helyszine:

-OJ Kozseghaza,

Targyalo (3348 Szilvasvarad, Miskolci lit 1.)

N apirendi pontok: 1.1 A szocialis celu tuzifa tamogatasi ellatas helyi szabalyairol
17/2015 .(XLI7.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Ea.: Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsag elnoke

Szilvasvarad, 2015. november 27.

Szaniszlo Laszlo
polgarmester

sz6l6
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JELENLETI

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek

2015. december 3. napjan tartott rendkiviili iileseroI

1.1

Szanisz16 Laszlo polgarmester

2.1

Hajmasi Andras Janos

3.1

H6eza Laszlo

4.1

Lassan Akos

5.1

Pap Attila

:~:.: ::

6.1

Poezik Viktor

...................................../

7.1

Safrany Tiborne

....... ;:

Dobosne dr. Kvesztar Henriettajegyz6

Meghivottak:
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Szilvdsvdrad Kozseg Onkormanyzatanak

Kepviseld-testtilete

Jegyzokonyv
Kesziilt: Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
tartott rendkiviili testiileti ulesen

2015. december 3. napjan

Az iiles helye: Kozseghaza, Tanacskozo terem (3348 Szilvasvarad, Miskolci lit 1.)

Hatarozat szama

Targya

Rendelet szama

'Targya

21/2014. (XIL04.)

a szocialis celu tuzifa tamogatasi ellatas helyi
szabalyairol
sz616
17/2015.(XLI7.)
onkormanyzati rendelet modositasarol

Napirendi pontok:
1.1 A szocialis

cehi nizifa tamogatasi ellatas helyi szabalyairol
17/2015 .(XLI7.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Ea.: Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsdg elnoke

JegYl./kon>:et hi~lesit():
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IIljlllasi i\~dras Janos

"

.

sz616

2015. december 3.

Jegyzdkonyv
Keszillt:

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2015. december 3-an tartott
rendkivuli testiileti ulesen

Az tiles helye: Kozseghaza Tanacskozo terme.

Jelen vannak:
1.1 Szaniszl6 Laszlo polgarmester
2.1 Hajmasi Andras Janos
3.1 H6cza Laszlo
4.1 Lassan Akos
5.1 Pap Attila
6.1 Safrany Tiborne
Tanacskozasi

joggal megjelent: Dobosne dr. Kvesztar Henrietta jegyzo

A polgarmester ur a testiileti ulest 15.30 6rakor nyitotta meg.
Koszontotte a kepviseloket, a jegyzo asszonyt es a meghivottakat.
Megallapitotta, hogy az ulesen a kepviselo-testuletbol
6 fo megjelent,
hatarozatkepes.
Jegyzokonyv hitelesitonek Hajmasi Andras Janos kepviselot keri fel.
Ajegyzokonyvet Dobosne dr. Kvesztar Henrietta vezeti.

igy a testiileti tiles

Javaslatot tett a napirendi pontokra:

1.1 A szocialis celu tuzifa tamogatasi ellatas helyi szabalyairol
17/2015 .(XLI7.) onkormanyzati rendelet modositasarol

sz616

Ea.: Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsdg elnoke
Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak
egyhangulag elfogadta.
1.1

a napirendi pontokra tett javaslatot

Napirend

szocialis eelti tiizifa tamogatasi
onkormanyzati rendelet modosftasarol

A

Kepviselo-testulete

ellatas

helyi

szabalyairol

sz616 17/2015.(XI.17.)

Safrany Tibome
A bizottsag attekintette a beerkezett kerelmeket es ezek valamint a rendelkezesre a116famennyiseg
alapjan megallapitotta, hogy a rendeletben kepviselo-testulet altal megallapitott jovedelemhatar es
annak alapjan a jogosultakat megilleto famennyiseget a kerelmezok kozott nem lehet igazsagosan,
jovedelmuk szerint differencialtan elosztani. Annak erdekeben, hogy a bizottsag megalapozott es
megfelelO ddnteseket tudjon hozni a tamogatasrol sz616 egyedi dontesek meghozatalat
elhalasztotta es javasolja a Kepviselo-testuletnek,
hogy a rendeletben a tamogatasra val6
jogosultsag felteteleit m6dositsa egyreszt a jovedelmi hatar modositasaval, masreszt a tamogatas
mertekenek differencialt szabalyozasaval az alabbiak szerint:

2/3

2015. december 3.
(3) A szocidlis tiizifa tamogatas merteke:
a)
3 m3: amennyiben a kerelmezo csaladjaban az egy fogyasztdsi egysegre juto havi
jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 50 %-at;
b)
2 m3: amennyiben a kerelmezo csaladjaban az egy fogyasztasi egysegre juto havi
jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 100 %-at;
c)
1,5 m3: amennyiben a kerelmezo csaladjdban az egy fogyasztdsi egysegre juto havi
jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 160 %-at;
d)
1 m3: amennyiben a kerelmezo csalddjaban az egy fogyasztdsi egysegre juto havi
jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 200 %-at.

Amennyiben a bizottsag javaslatat a Kepviselo-testulet elfogadja, ugy a bizottsag - miutan a jegyzo
elkeszitette a rendelet-modositast es gondoskodott annak kihirdeteserol
2015. december 7. napjan
megtartand6 rendkivuli ulesen ujratargyalja a kerelmeket es dont azokr61.
»-

Mivel tobb hozzaszolas nem volt, a polgarmester ur szavazasra bocsatja a szocialis celu tuzifa
tamogatasi ellatasrol rendeletet modosito rendelet-tervezetet.
Szilvasvarad kozseg onkormanyzat kepviselo-testulete a rendeletet egyhangu 6 igen szavazattal,
ellenszavazat es tartozkodas nelkul elfogadta es a kovetkezo rendeletet hozta:
Szilvdsvdrad Kozseg Onkormanyzata

Kepviseld-testidetenek
2112015. (XlI.04.) tmkormdnyzati rendelete
a szocidlis celu tiizifa tdmogatdsi elldtds helyi szabdlyairol szo161712015.(Xl.17.) iinkormdnyzati
rendelet modositdsdrol
A rendelet a jcgyzokonyv 1. szanni mellekletet kepezi,

Mivel tobb hozzaszolas nem volt, Szaniszl6 Laszlo polgarmester 16 ora 00 perckor az ulest bezarta,

~Lo
polgarmester
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Szilvásvárad Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 17/2015.(XI.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szilvásvárad
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szilvásvárad
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális célú tűzifa
támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 17/2015.(XI.17.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Sztr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.

§ Az Sztr. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.§

(…)
(3) A szociális tűzifa támogatás mértéke:
a) 3 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át;
b) 2 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át;
c) 1,5 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át;
d) 1 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
2. § Jelen rendelet 2015. december 4. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Szilvásvárad, 2015. december 3.
Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
jegyző

Szaniszló László sk.
polgármester

Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015.
december 4. napján kihirdetésre került.
Szilvásvárad, 2015. december 4.

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
jegyző

