Rendelet tervezet
Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2014. (XI. ….) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és Működés Szabályzatról szóló 7/2013.(V.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (V.27.)
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az R. 1. számú függelék helyébe az alábbi 1. számú függelék lép:
Polgármester
Tóth Zoltán István

Szuha, Kossuth út 87.

Képviselő-testület tagjai
Szuha, Kossuth út 98.
Szuha, Kossuth út 275.
Szuha, Kossuth út 244.
Szuha, Kossuth út 126.

Bakos Dezső
Bakos Péter
Szunyi Emese
Tóth László
2.§

Az R. 4. számú függelék helyébe az alábbi 4. számú függelék lép:
A Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjai
Bakos Dezső
Tóth László
Szunyi Emese

Szuha, Kossuth út 98.
Szuha, Kossuth út 126.
Szuha, Kossuth út 244.
3.§

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szuha, 2014. november………
Tóth Zoltán István
polgármester

Bata József
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2014.november …. napján kihirdetésre került.
Bata József
jegyző

Rendelet tervezet
Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2014. (XI….) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról
Szuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet személyi hatálya Szuha község közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott
személyekre terjed ki.
2.§
(1) Szuha község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személyeknek, akik Szuha községben bejelentett állandó lakóhelyen vagy tartózkodási
helyen életvitelszerűen élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek
megfelelnek.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás.
3.§
Térítésmentesen szociális célú tűzifa juttatásban részesíthető az alábbi feltételek egyidejű
fennállása esetén az a kérelmező, aki :
a.) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint benyújtja a Mátramindszenti Közös Önkormányzati
Hivatalhoz.
b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
c.) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

4.§
A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani.

5.§
(1) A benyújtott kérelmek lebírálásáról szóló döntési jogosultság gyakorlását Szuha
Község Önkormányzat képviselő-testülete átruházza a polgármesterre. A polgármester
egyedi határozatban dönt, természetbeni átmeneti segély címén.
(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnybe kell
részesíteni azt a kérelmezőt, akik az alábbi körülmények közül valamely feltételnek
megfelel:
a.) egyedül álló nyugdíjas vagy időkorúak járadékában részesülő,
b.) 70 éven felüli házaspár,
c.) gyermekét egyedül nevelő,
d.) három vagy több gyermekes család,
e.) a családban tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos családtag él,
f.) aktívkorú munkanélküli,
g.) lakásfenntartási támogatásban részesül.
(3) A támogatás mértéke kérelmezőnkként 0,5 erdei köbméter tűzifánál kevesebb nem
lehet, továbbá egy háztartás számára max. 5 köbméter tűzifa kerülhet kiosztásra.
6. §
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7.§
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott
köteles az ingyenesen biztosított tűzifa mindenkori az EGERERDŐ Zrt-nél alkalmazott
aktuális díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.
8.§ Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szuha, 2014.november…..

Tóth Zoltán István
Polgármester

Bata József
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2014. november ……….napján kihirdetésre került.

Bata József
jegyző

1. sz. melléklet
Kérelem szociális tűzifa támogatáshoz
Név:………………………………………………………………………………………..
Születési név:……………………………………………………………………………..
Születés helye, ideje:………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………..
TAJ száma:………………………………………………………………………………..
Állampolgársága:………………………………………………………………………….
Lakóhelye:…………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:………………………………………………………………………….
Telefonszáma (nem kötelező megadni):…………………………………………………….
A kérelmező közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:
Név

Születési hely, idő:

Foglalkozás

1.)……………………………………………………………………………………………………..
2.)……………………………………………………………………………………………………..
3.)…………………………………………………………………………………………………….
4.)……………………………………………………………………………………………………..
5.)……………………………………………………………………………………………………..
Jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem:

A lakás címe, amelyre a támogatást igényli:________________________________________
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben igazolt
jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal
életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.
Szuha, 201……………………………………..

________________________________
kérelmező aláírása

Község
Polgármesterétől
3154 Szuha, Kossuth út 86.
Tel/Fax: 32/367-207 emailcím: hivatal@szuha.hu
Szuha Község Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43 §-(2) bekezdése
alapján 2014. november 17.-én (hétfő) 18.00 órára testületi ülésre
összehívom, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Szuha Község Önkormányzat tanácsterme
1.) Javaslat a szervezeti és Működési szabályzat módosítására
Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester
2.) Javaslat
a
Mátramindszenti
Közös
Önkormányzati
továbbműködésére
Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester
3.) Javaslat a szociális tűzifa vásárlásáról szóló rendeletre
Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester
4.) Az önkormányzati konyha további működése
Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester

5.) Egyebek
6.) Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása
Előterjesztő: Bata József jegyző
Szuha, 2014.november 11.
Tóth Zoltán István
Polgármester

Hivatal

