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Készült:

SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 10.
napján megtartott nyilvános ülésről.

A képviselő-testület döntései:

Rendeletek száma:

Kód:
8/2011.(X.10.)

Határozatok száma:

Kód:

27 /2011
28 /2011

1
7/ 2011. szám

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 10. napján,
18.00 órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár
helyiségében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Papp Tibor
Tornyos Ottóné
Leopoldné Jánoki Judit
Biczó Ervin
Boldizsár András

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Tanácskozási joggal megjelent:
Preczlik Gábor

körjegyző

Távolmaradását előre jelezte:--Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a
tanácskozást megnyitja.
Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza el:
Napirend
1.) A Nyugat-Dunánúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi I.
félévi működésének megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.
Előadó: Papp Tibor polgármester
3.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Napirend tárgyalása:
1.) A Nyugat-Dunánúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2011. évi I. félévi működésének megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A képviselő-testület 5 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
27/2011 számú képviselő-testületi határozat:
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Nyugat-Dunánúli Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2011. évi I. félévi működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.
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Felelős: Papp Tibor polgármester
Határidő: 2011-2012
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Ismerteti az Oktatási Minisztérium által 2012. évre a fenti
tárgyban kiírt pályázati rendszer tartalmát. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az
Önkormányzat csatlakozzon a következő évre vonatkozó pályázati rendszerhez, és írja ki a
pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat folytató, illetve a pályázat évében azt megkezdő
fiatalok számára. A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
28/2011 számú képviselő-testületi határozat:
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához.
Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló önkormányzati Nyilatkozatot
megküldi az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályának. A Képviselőtestület elrendeli a pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírásnak a helyi
hirdetőtáblákon 2011. október 11. napjától történő közzétételét.
Felelős: Papp Tibor polgármester
Határidő: 2011-2012
3.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Korábban megváltoztak a szociális törvény normatív
lakásfenntartási támogatást érintő rendelkezései, ezért javaslom, hogy az előterjesztésnek
megfelelően fogadjuk el az új helyi szabályokat. Ki fogjuk terjeszteni a jogosultak körét, hogy
azok, akik korábban néhány száz, esetleg egy-két ezer forinttal maradnak le a támogatásról,
ezután mégiscsak részesüljenek helyi lakásfenntartási támogatásban. Korábban kiegészítést
adtunk a normatív lakásfenntartásban részesülők számára.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Szőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011.(X.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) ö.r. módosításáról.
Szőce község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2), 10. § (1), 32. § (3), 37/D.§. (3), 38.§ (9) és
a 92. § (1) bekezdéseiben, továbbá a 2. §-ában biztosított felhatalmazása alapján a szociális ellátások helyi
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. Az 5/2009. (IV.14.) Ör. a következő 4.§ (4) bekezdéssel egészül ki:
„Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre számított havi jövedelem, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át
nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %át eléri.”

3

2.§. Az 5/2009. (IV.14.) Ör. a következő 4.§ (5) bekezdéssel egészül ki:
„ Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 nm
b) ha a háztartásban két személy lakik 65 nm
c) ha a háztartásban három személy lakik 75 nm
d) ha a háztartásban négy személy lakik 85 nm
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy
után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.”
3.§. Az 5/2009. (IV.14.) Ör. a következő 4.§ (6) bekezdéssel egészül ki:
„A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás elismert havi költségeinek 5 %-a
100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál.”
4.§. Az 5/2009. (IV.14.) Ör. a következő 4.§ (7) bekezdéssel egészül ki:
„Helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség megegyezik a
normatív lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott törvény által meghatározott költség összegével.”
5.§. Az 5/2009. (IV.14.) Ör. a következő 4.§ (8) bekezdéssel egészül ki:
„ Helyi és normatív lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles kérelméhez csatolni az
általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik a lakás nagyságáról.”
6.§. Az 5/2009. (IV.14.) Ör. a következő 4.§ (9) bekezdéssel egészül ki:
„Helyi lakásfenntartási támogatásra a kérelmező abban az esetben jogosult, ha a normatív lakásfenntartási
támogatás nem állapítható meg számára a jogosultsági feltételek hiánya miatt.”
7.§. Az 5/2009. (IV.14.) Ör. a következő 4.§ (10) bekezdéssel egészül ki:
Helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente két alkalommal, november, valamint június hónapban
kell benyújtani.
8.§. A 5/2009. (IV.14.) Ör. 4.§ (2) és 4.§(3) bekezdései 2011. október 15. napján hatályát vesztik.
9.§. (1) Ezen önkormányzati rendelet a 7.§.-ban foglalt kivétellel 2011. október 15. napján lép hatályba.
10.§. Ezen önkormányzati rendelet 7.§.-a 2011. november 1. napján lép hatályba.
Szőce, 2011. október 10.
Papp Tibor
polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

Kihirdetve: 2011. október 10.
Preczlik Gábor
Körjegyző

A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 19.00 órakor
bezárja.
k.m.f
Papp Tibor
Polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

