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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 08-án
megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Keresztes Péter Pál polgármester
Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Enyedi Mihály jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő
az ülésen jelen van, Veres Lajosné képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Virágné Lukács Gabriella képviselőket
javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását,
mely a következő:
Napirendek
1. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2016. (XI.08.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 08. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
1./ Napirend
A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről
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Keresztes Péter Pál polgármester: a jövedelemhatár azért ilyen magas, mert az lenne a célunk,
hogy minél többen jogosultak legyenek a támogatása. A kérelmeket december 9-ig lehet
benyújtani. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Belügyminisztérium által meghirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat 6. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Kétpó Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagot (20-40 mm
átmérőjű barnakőszén tüzelőanyagot) biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki
Kétpó község bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és e rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülő
személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
2.§
(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a
személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve,
ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azaz 71.250Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350%-át, azaz 99. 750Ft-ot,
c) lakása szénnel (vagy részben szénnel) fűthető.
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(2) A kérelem elbírásánál –a jogosultsági feltételek megléte esetén-előnyt élveznek azok a
rászorultak, akik aktív korúak ellátására; időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására-települési támogatásra ( e
támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak. Előnyt élveznek továbbá a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.
(3) Az igényléseket a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon 2016. december
09.-ig lehet benyújtani az a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltségéhez.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem
elbírásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia
kell.
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q szociális célú tüzelőanyag (20-40 mm átmérőjű
barnakőszén tüzelőanyag) adható.
(5) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
(6) A szociális célú tüzelőanyag kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az átvételt a
jogosult aláírásával, átvételi elismervényen köteles igazolni.
(7) A szociális célú tüzelőanyag mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet
mennyiségétől függően kerül kiosztásra.
(8) A kérelmekről-átruházott hatáskörben-a polgármester egyedi határozattal dönt.
3.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. március 31-én hatályát veszti.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2016. november 09.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

Keresztes Péter Pál
polgármester

Vágner Olivér
képviselő

kmf.

Dr. Enyedi Mihály
jegyző

Virágné Lukács Gabriella
képviselő

