
 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.január 9-én tartott 
ülésének: 
 
a.) jegyzőkönyve, 
b.) rendelete: 1/2013., 
c.) tárgya 
 
 
 

TÁRGY 
 
 

1.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról 
szóló 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 
            Előadó: körjegyző 
 
 
 
 
Tiszakóród, 2013.január 9. 
 
 
 
 
                                                                                              Károlyi Kálmán 
                                                                                              polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2013.január 9-én, Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata 
 
Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 
                       Majoros Mihály alpolgármester, 
                       Gyulai Zsolt, 
                       Torma Károly képviselők 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Adorján László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka körjegyző 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes és megnyitja. Ismerteti a képviselőtestülettel a napirend-tervezetet és 
kéri annak elfogadását. 
 
Napirend-tervezet: 
 
1.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról 
szóló 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 
            Előadó: körjegyző 
 
 
A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag - 4 igen szavazattal 
- egyetértett és elfogadta. 
 
 
Napirend  tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester javasolja, hogy a rendelet tervezetben a szociális 
rászorultság feltételeként a jövedelem összegét az öregségi nyugdíjminimum 250 %-
ában, egyedül élő esetében 300 %-ban állapítsa meg a képviselőtestület. 
A polgármester kéri a képviselők véleményét a napirenddel és a javaslatával 
kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Egyetért az elhangzott javaslattal a jövedelemhatár vonatkozásában. 



 

 

 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az elhangzott javaslatnak 
megfelelően javasolja elfogadni a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Tiszakóród község Önkormányzat 
Képviselőtestületének  

1/2013. (I. 10.)  
önkormányzati rendelete 

 
-    a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

ellátásokról szóló 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet  
módosításáról - 

 
 
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény 
13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1.   § 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 
6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 8/A. §-sal 
egészül ki: 
 
„ 8/A. § Szociális célú tűzifa támogatás 

(1)  a) Az önkormányzat hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, évente egy 
alkalommal szociális célú tűzifa támogatást nyújt természetbeni ellátás 
formájában a szociálisan rászoruló személyek részére. 

b) A szociális célú tűzifa támogatás a település részére „a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló BM rendelet”-ben megállapított összmennyiség erejéig 
terjedhet. 

 
(2)  A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása kérelemre történik. A 

kérelmekről a képviselőtestület határozattal dönt. A kérelemhez mellékelni kell 
a kérelmező és családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről 
szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén nyugdíjszelvényt. 

 
(3)  A képviselőtestület szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azt a szociális 

rászorult személyt, akinek: 
a)  háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő 



 

 

esetében a 300 %-át nem haladja meg, 
b)  a közös háztartásban élők egyikének sincs vagyona. 

 
(4)  Az elbírálás során előnyt élvez az, aki: 

a)  aktív korúak ellátására, 
b)  időskorúak járadékára, 
c)  adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 

támogatásra, vagy 
d)  tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult. 
 

(5)  A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége kérelmezőnként legalább 0,5 m3 , 
de legfeljebb 53  lehet.” 

 
2.   § 
 

Ez a rendelet 2013.január 11-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

Károlyi Kálmán                                                                              Simon Blanka 
polgármester                                                                                   körjegyző 
 
 
 


