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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 10-án megtartott 

(helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., Polgármesteri Hivatal) rendkívüli nyílt 

ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:  -  

d. rendeletek: 1/2014. (I. 11.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: ………………………..  

 

Határozatok: -  

 

Rendeletek:  

- 1/2014. (I. 11.) önkormányzati rendelet: A szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló a 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló a 17/2013. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)   

Előterjesztő: a polgármester   

 

 

Monostorpályi, 2014. január 10.  

 

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2014. január 10-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

rendes nyílt üléséről.  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő  

- Dr. Varga Zoltán képviselő  

- Kiss Zoltán képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette:  

- Nyilas József képviselő  

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 0 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel van jelen, 

így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes.  

Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló a 17/2013. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)   

Előterjesztő: a polgármester   

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 

napirendjét.  

 

1.napirendi pont: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló a 17/2013. (XI. 

29.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)   

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  
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Kiss Zoltán képviselő  

Elmondja, hogy természetes az, hogy ezt a Képviselő - Testületnek el kell fogadnia.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő - Testület fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

1/2014. (I. 11.) önkormányzati rendelete      

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló a 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdése alapján, továbbá,  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (3) bekezdésében, 

valamint  

a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdésében alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló a 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. §  A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet a következő 5/A. §-al egészül ki:  

„5/A. § A határidőben beadott kérelmek tekintetében a 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltéteknek megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek részére – 

akik az 5. §-ban meghatározott támogatás és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati 

önerőből biztosított tűzifából nem részesültek – , saját erőből biztosítja az 

önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a 0,71 erdei m3 

keménylombos tűzifát. Ezen rendelkezésre a 2. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.”  

 

2. § Ez a rendelet 2014. január 13. napján lép hatályba, majd a hatálybalépést követő 

munkanap hatályát veszti.  

 

 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 

 

E rendeletet 2014. január 11.-én kihirdettem.  
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Juhász Péter 

jegyző 

 

Szabó József polgármester  

Az EU Élelmiszercsomagban részesülőket mostantól a képviselők válasszák ki. Ők 

határozzák meg, hogy ki a jogosult rá, a MÖSZ-szel kötött szerződésnek és az abban 

foglaltaknak megfelelően.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás híján bezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a munkáját 

és a részvételt.  

 

K.m.f.  

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  


