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Csömödér

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2015. év október hó 30. napján
megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

35/2015.(X.30.)
36/2015.(X.30.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
7/2015.
(XI.06.)

Tárgya

Szociális tűzifa támogatás helyi szabályai

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Csömödér
Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2015. október 30-án 8,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Jelen vannak:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Brenner Attila, Tomposné Gyuricza Judit,
Szabó László települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

Becze József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
3. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
4. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
5. Egyebek
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Becze József polgármester Csondor Edit települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A közmunkaprogram folytatásához még kaptunk két főt. Az egyik személy az
óvodába lett felvéve dajkaként. A foglalkoztatása 2015. szeptember 1. napjától 2016. február
29. napjáig szól.

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása
Előadó: Becze József polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
A polgármester a határozati javaslat ismertetését követően feltette a szavazásra.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta :

35/2015. (X.30.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete , mint a Csömödéri Közös
Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat kijelenti,hogy
2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát
továbbra is a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár,, Család
segítő - és Gyermekjóléti Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u.4., törzskönyvi
azonosítója 560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv útján kívánja
ellátni.
Felhívja
értesítse.

a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását

Felelős:
Becze József polgármester
Határidő: 2015. október 31.
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3. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az ellenőrzési munkatervet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2015. (X.30.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az írásos
előterjesztésben foglaltak szerint a 2016. évi belső ellenőrzési tervet

elfogadja.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Becze József polgármester
Határidő: 2015. november 30.

4. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen”
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (XI. 06.) önkormányzati
rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )
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5./ Egyebek
Becze József: Előzetes egyeztetés alapján az idősek napjára november 7-én, szombaton kerül
sor. Kérem a képviselőket, hogy a szervezésben segítsenek. A település legidősebb polgárait
is köszönteni kellene az ünnepség keretében.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 8,45 órakor bezárta.

k.m.f.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

B ;cze JózseL
P Mgármester

Csondor Edit
jegyzőkönyv hitelesítő

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírásban foglaltak végrehajtására szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:
1§
(1) A rendelet hatálya Csömödér község közigazgatási területén - a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel,
állandó lakcímmel rendelkező, szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.
2.§

(1) Csömödér Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) térítésmentesen tűzifát
biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Csömödér községben bejelentett állandó
lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek
megfelel.
(2) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő
meghatározottakat kell érteni.3

és háztartás fogalmára a Szt-ben

(3) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
3-§
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak
a személynek, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy
c) települési lakhatási támogatásban részesül, vagy
d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
g) ápolási díjra jogosult, vagy
h) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
i) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át
nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem
biztosít.

(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 érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének
sorrendjében történik.

4-§
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra
vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

a kérelmező

azon

ingatlan

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.
(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során
ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.

5-§
Tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.

6. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.2345
(2) A kérelmeket tárgyév november 1. napjától tárgyévet követő év január 31. napjáig lehet a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálásáról - átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.

A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint
az önkormányzat által biztosított saját forrás.
A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a 3. §bán meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 6. §-ban meghatározott határidőre
érkeztek-e, el kell utasítani.

8-§

A rendelet 2015. november 10. napján lép hatályba.

B&cze József
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

I
A rendelet kihirdetve:

Csömödér, 2015. november 6.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

1. melléklet a 7/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelethez

KERELEM
SZOCIÁLIS CELU TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Személyi adatok
1. Név:
2. Születési n év:...............................................................................................................
3. Születési hely és idő:...................................................................................TÁJ szám:
4. Anyja neve:.................................................................................................................
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének cím e:.....................................................
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének cím e:.........................
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma:............ fő.
9, A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):
Név
/születési név is/

Családi állapot

Kérelmezőhöz
fűződő kapcsolat
/pl. házastárs,
élettárs, gyermek
stb./

Születési idő
/év, hó, nap/

Anyja neve

TÁJ száma

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó
lakóhely címét kell feltüntetni.
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem
rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.

Kérelem indoklása:

B) Jövedelmi adatok

Forintban
A jövedelmek típusai

Kérelmező

A lakóingatlanban élők jövedelme

jövedelme

a)

b)

c)

d)

Összesen

e)

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj
stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, képzési támogatás,
rendszeres szociális segély, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
9. A lakóingatlanban élők havi nettó
jövedelme összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem:.......................................Ft/hó.
Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozásom:
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

van

nem rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az
állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - szükség esetén ellenőrizze.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
.............................................. „ 201................................. hó .... nap
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

nincs

2. melléklet a 7/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott .........................
........................................................................... szám

alatti

lakos

elismerem, hogy
201............................................ napon átvettem .............. m3 szociális tűzifát.
Tudomásul veszem, hogy:
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel.
Amennyiben a jogosult a tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a
jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás
igénylésekor kizárható.

...............................................,201...........................................................

aláírás

JELENLÉTI

ÍV

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015.

(0 .

hó JxD .napján 0 "

órakor

tartandó nyilvános ülésére

Név

Aláírás :

Becze József

polgármester

Csondor Edit

alpolgármester

Brenner Attila

képviselő

Tomposné Gyuricza Judit

képviselő

Szabó László

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

..u

Jegyző megbízásából
.......................................... jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett

f ő érdeklődő állampolgár.

Csömödér község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését 2015.
október 30-án (péntek) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri dolgozószoba
Csömödér
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása
Előadó: Becze József polgármester
3. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 4
4. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

C s ö m ö d é r , 2015. október 25.

Tisztelettel:
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LENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSAr
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE
8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Tel: 92/553-913 Fax: 92/553-957 e-mail: polBarmester@lentl.hu, kisterseg@lenti.hu

6969/2015.

Lenti Kistérség Többcélú Társulása társult települési önkormányzatai közül a
Közös önkormányzati Hivatal székhelyeként működő települési önkormányzatok polgármesterei
részére
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Amint az ön előtt is ismeretes 2016. január 1. napjától a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
integrálására kerül sor-jogszabályi előírás miatt amelynek eredményeként család- és gyermekjóléti
szolgálatok, illetve család- és gyermekjóléti központok jönnek létre.
•
•
Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza.
A jogszabályi előírások alapján 2015. október 31. napjáig a képviselő-testületeknek elvi döntést kell
hozniuk a feladatellátás módját illetően, azaz a jelenlegi feladatellátást felül kell vizsgálniuk. Az elvi
döntést követően, annak végrehajtása érdekében 2015. november 30. napjáig kell kezdeményezni a
szolgáltatói nyilvántartásban az adatváltozások bejegyzését. E határidők esetén kiemelendő, hogy
nemcsak az érintett önkormányzatoknak kell a feladatellátás módját felülvizsgálniuk, hanem a jelenlegi
feladatellátó Társulásnak is, a Társulási Tanács döntéshozatalát azonban meg kell előznie az
önkormányzati döntéshozatalnak.
Figyelemmel a fentiekre, kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, hogy szíveskedjék a
feladatellátást felülvizsgálni és döntést hozni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
feladatának 2016. január 1. napjától történő ellátásáról.
Az intézményrendszer kialakítására, működtetésére vonatkozó további részletszabályokat a
végrehajtási rendeletek fognak tartalmazni, amelyek megjelenése a napokban várható.
Lenti Kistérség Többcélú Társulásának tagönkormányzatai a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatának ellátásáról jelenleg a „Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján
gondoskodnak, amely intézményt a Társulási Tanács 7/2005. (II. 9.) számú határozatával hozta létre, a
Szolgálat a jelenlegi formában 2005. április 1. napjával kezdte meg működését. Az eltelt tíz év alatt a
Szolgálat dolgozói kellő gyakorlatra és helyismeretre tettek szert, munkájukat a legmagasabb szakmai
színvonalon látják el. A családgondozók közül többen az intézmény működésének kezdete óta a
Szolgálat munkatársai, a családgondozók többsége szakképzett, a jogszabályban előirt képesítési
előírásokkal rendelkeznek.

Annak érdekében, hogy a Társulási Tanács a feladatellátást felül tudja vizsgálni, az egyértelműség
biztosítása okán, szükséges, hogy érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei azonos
szövegezésű döntéseket hozzanak. Ezért kérem, hogy a felülvizsgálat eredményéről a mellékelt
határozati javaslatok egyikének visszaküldésével szíveskedjenek értesíteni.
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm)

Lenti, 2015. október 20.

A/Határozati javaslat:
.... Község Önkormányzata, mint .... Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatát továbbra is a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár" Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati
azonosítója: S0298855) költségvetési szerv útján kívánja ellátni.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős:........... polgármester
Határidő: 2015. október 31.

B/Határozati javaslat:
.... Község Önkormányzata, mint .... Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatát nem a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár" Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati
azonosítója: S0298855) költségvetési szerv útján kívánja ellátni.
.... Község önkormányzata, mint .... Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2016. január 1. napjától családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatáról közvetlenül gondoskodik.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felhívja a polgármestert, hogy kezdeményezze Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását.
Felelős:........... polgármester
Határidő: 2015. október 31.

CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja
Belső ellenőrzési kézikönw: 2013. január 1.
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja,
Ellenőrzendő folyamatok és
módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)
szervezeti egységek
1.

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Önkormánvzati kockázati szintfelmérés, 2013. január 1.
Erőforrás
Az ellenőrzés
Az ellenőrzés
Azonosított
szükségletek
ütemezése (***)
típusa (*)
kockázati
ténvezők
5 szakértői
április-május
A vizsgált területen utóellenőrzés
tapasztalt
nap
hiányosságok száma
és összetétele.

Az önkormányzatnál Cél: a működés szabályosságának felülvizsgálata.
2013-2015.
években Tárgya: szabályozottság, dokumentálás,
végrehajtott
belső nyilvántartások vezetése.
ellenőrzések
Terjedelm e: 24 hónaD
megállapításaira
tett Időszak: 2014. január 01-től, 2015. december 31-ig.
intézkedések
utóvizsgálata.
* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői m unkanap.

Csömödér, 2015. október 28.
Jóváhagyta:

Készítette:

jegyző

belső ellenőrzési vezető
A 2016. éves belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyó képviselőtestületi határozatok száma:

.??.£.......72015.(. ) í..\
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Előterjesztés
Csömödér Község Önkormányzatának 2015. október 30-án tartandó képviselő-testület'
ülésére

Tárgy; Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ..... /2015. (........... )
önkormányzati rendelet -tervezetének megtárgyalása a szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól
Előadó; Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Tisztelt K épviselő-testület!
Általános indoklás
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím szerinti „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására”.
Önkormányzatunk a pályázaton sikerrel szerepelt. A támogatás igénybevételéhez az kell,
hogy a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő rendeletben szabályozza.
Az önkormányzati rendeletben
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult előnyt élvezzen, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

Részletes indokolás
l- §
Ez a rendelkezés tartalmazza, hogy az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére
térítésmentesen tűzifát biztosít, tovább tartalmazza a kérelem elbírálásánál fogalom
meghatározásokat, melyet a kérelem elbírálásakor figyelembe kell venni.
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2.§
Rögzítésre került, hogy mely az a réteg, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult.
3-§
A rendelet ezen §-a meghatározza a szociális tűzifára jogosultak körét, továbbá azon részlet
szabályokat, melyeket a döntésnél figyelembe kell venni.
4- §
Ezen § tartalmazza, hogy mely személyek nem jogosultak támogatásra, mely feltétel
fennállása esetén nem lehet megállapítani a támogatást, és a tűzifa értékesítésére vonatkozó
tilalmat.
5- §
A támogatás mértékét tartalmazza.

6-§
A támogatás benyújtására, valamint elbírálása vonatkozó eljárási szabályokat tartalmazza.
7-8. §
A támogatás forrásösszetételét valamint a rendelet hatálybalépését határozza meg.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló ..../2015. (....) önkormányzati rendeletet.

Csömödér, 2015. október 22.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat szociális célú tűzifa biztosításáról szóló rendelet
megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
A szociális ellátások feltételeinek javítása, az Alaptörvényben meghatározott szociális jogok
érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az önkormányzat
illetékességi területén.
Költségvetési hatás:
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következmények:
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív
értékítélet a választók részéről, szociális ellátások megállapításának hiányossága, a szociális
ellátások biztosításában hátrány.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2015. október 22.

