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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 19-i rendkívüli nyílt üléséről

15/2015.(XI.20.) ÖK R

A
szociális
juttatások
rendszeréről
szóló
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19.
18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László és Rozsnyai Attila képviselők
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatáshoz való jogosultság és igénylés
feltételeinek szabályozására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző

___________________________
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatáshoz való jogosultság és igénylés
feltételeinek szabályozására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Elmondja, az előző évek gyakorlata az volt, hogy az önkormányzatok a BM
rendelet alapján alkották meg helyi rendeleteiket. A Kormányhivatal törvényességi referense
azt az információt adta, hogy a közeljövőben meg fog jelenni egy BM rendelet, de a mai
napig bezárólag erre mégsem került sor. A Magyar Államkincstár megyei Kirendeltsége
azonban megerősítette abban az önkormányzatot, hogy a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatások pályázati kiírásában szereplő kritériumok
alapján az önkormányzatoknak legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
hatályba lépő rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés
feltételeit.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzathoz november 11-én megérkezett a tűzifa, ezért
rendkívüli ülés keretében terjeszti a testület elé annak jogosultág feltételeit szabályozó
rendelet-tervezetet, hogy a határidőt az önkormányzat a kiírásban foglaltak szerint biztosítani
tudja. A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultságot az előző évek gyakorlatában
bevezetett jövedelem határok, valamint a pályázati kiírásban is ismertetett elemek
alkalmazásával javasolja a jelenleg hatályos szociális juttatások rendszeréről szóló
önkormányzati rendeletben egy külön fejezetbe szabályozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a szociális célú tűzifára való
jogosultságot szabályozni.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
15/2015.(XI.20.)
önkormányzati rendeletét
A szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________
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2.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházás
ünnepélyes átadására a jövő szerdán, november 25-én kerül sor, melyre ezúton tisztelettel
meghívja minden képviselőtársát. A rendezvényt a térség országgyűlési képviselője fogja
megnyitni.
Bár a géptároló építése addigra nem fog befejeződni, mivel a mai napon került megnyitásra az
építkezés e-naplója, de a szennyvíztelep kész, és remélhetőleg addigra a szennyvíztelepre
kivezető útra a kopóréteg is felkerül.
A leendő üzemeltető az üzem használatbavételi engedélyét megkérte, annak kiadása
folyamatban van.
Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy a lakosságnak mikortól kell a csatornahasználat és a
szennyvíztisztítás után fizetni?
Kispál István: Elmondja, hogy majd csak a közcsatorna üzembe helyezését követő 90 nap
elteltét követően kell mind a lakosságnak, és vállalkozóknak, mind az intézményeknek a
csatornahasználat és a szennyvíztisztítás után a díjat megfizetniük.

____________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

Kmf.
Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

