
Készült:

JEGYZÓKÖNYV

Örkény városi Önkormányzat képviselő-testiiletén ek 20I 4. november hó 21 -én
megtartott rendkívüli üléséről

§§ d4

Helyszín: Polgármesteri Hivatal -Nagyterem (T77 Örkény, Kossuth L.1.2.)

Jelen vannak: Kovács István polgármester
Grexa Lajos képviselő
Jóri Józsefképviselő
Kulcsár István alpolgármester
Zsigmond Árpád képviselő
Kollrár Zsoltjegző

Kovács Istvián polgármester: Köszönti a megielenteket a 2014. november 21-i rendkívüli
testületi ülésen. Megállapítja hogy az ülés haározatképes, 5 fo képviselő jelen van.

Erutánjavaslatot tesz a napirendre vonatkozóan. A napirendet a képviselő-testtilet az alábbiak
szerint egyhangúlag elfogadta:

Napirend:

1. A szociális célűtlzifaü{mogatás helyi szabályozásárólszőLő |4120í4. (XI.14.) szrámú

önkormányzati rendelet módosíása

1. napirendi pont tárgva:

A szociális célú tűzifa támogatas helyi szabáIyozósaról szóló I4/2014. (XI.14.) számú
önkormónyzati rendelet módosítósa
(Az előterjesáés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A napirend elöadója: Kovács Istvrán polgármester

Döntési javaslat:

Kovács István polgármester: Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel felteszem szavazásra
Képviselő-testtilet felé, hogy elfogadja-e a szociális célú űzifa ámogatás helyi
szabályozásráról szóló I4l20I4. (XI.14.) szétmű önkormányzati rendelet módosítását?

Örkény Vrárosi Önkormányzat Képviselőtestiilete eryhangúlag, 5 igen szavazaítal az alábbi
rendeletet alkotta:

t6l20 14. íXI.24.) számú Önkormánvzati rendelet

örkény városi Önkormrányzat képviselő-testiiletének rendelete szociális célűtűzifa
támogatás helyi szabályozásátrő| szőlő I4l2014. (X.14.) számú önkormányzati
rendelet módosíásáról
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JELENLETI IV

a 20 I 4 . novembe r 2 I -i képviselőtestületi ülé sre

Kovács István polgármester

Grexa Lajos képviselő

Horváth Ferencné képviselő

Jóri József képviselő

Dr. Kiss Imre Attila képviselő

Kulcsár István alpolgármester

Zsigmond Árpaa képviselő

Kollár Zso|tjegyző

Law On Conto Könywizsgáló Rt.

Polgármesterí Hiv. pénnagy

Gelle Ferenc rendőr alez.őrsparancsnok

Harding Ilona ált.isk. igazgatő

Kobály Eva művészeti isk. ígazgatő

Radóciné Hegedüs llona óvodavezető

Kollár Ágnes Micimackó Gyerekh áz vez.

Szeibert Etelka BSPLY Szoc. Szolg. vez.

Opóczki Tamara Varosfejl. Kft. íigyvezető

Szörényi Eva Városfejl. Kft. ügyvezető

Szeibert István FIDESZ képviselője

Rakitovszki Tamás MDF képviselője

Mekes József Munkáspárt képviselőj e

Flriazik János ÖPr ehöke

Rózsavölgyi Ferenc



ELŐTERJESZTÉS

Örteny város Önkormárry zatának
. . . l20l4. CXI.24.) rendelete

a szociális céIű tíuifatamogatás helyi szabályozásáról
1412014.QfJ. l 4.) számú önkormárryzati rendelete (alaprendelet)

módosítasfuól

A települési önkormarryzatok szociális célú tiizelőanyag vásarlashoz kapcsolódó kiegészítő

üárnogatrásáról 4612014. (IX. 25.) BM rendelehek megfelelöen a l4t20l4.CXI.14.) számú

önkormarryzati rendelet módosítrása vált sztikségessé.

Kérem a rendelet elfogadrásít!

Ö r k é ny, 2}t4.november 2l.
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Örkény város Önkormány zatának
... nU4. (XI.24.) rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról
t4l20l4.6l 14.) számú önkormányzati rendelete (alaprendelet)

módosításáról

Örkény Viáros Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) - a
Magyarországhelyi önkormrányzataről szóló 2011. évi CL)O(XIX. törvényben biztosított

jogkörében e§árva az alábbí rendeletet alkotja.

1.§.

Az alaprendelet 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A tiizifajuttatasra az Örkény város közígazgaási területén lévő lakas fulajdonos4 bérlője vagy
albérlője jogosult, aki fatíizelésre alkalmas fiitőberendezéssel rendelkezik. A kérelmek
elbírálása soran előnyt élvez, aki:.

a) a szociális igazgatásról és szociális elláüásokról szóló törvény szerint
aa) aktiv korúak ellátásar4
aó/ időskoruak j áradékára,
ac) adősságkezelési támogattíshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatrásra,yagy

ad) - tekintet nélkiil annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyujtására -

lakasfenntarüási üímogaásra j ogosult vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyí ígazgatrásról szóló t997. évi X)Oil. törvényben
szabály ozott halmozottan hátrányos helyzeű gyermeket nevel
feltéve, hogy Örkényen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Örkény
kőzigazgatrási teriiletén tartózkodik.

E rendelet 2014. november 24-énlép hatályba.

O r k é ny ,2014. november 2l.

kovávs Istvan
Polgánrrester

E rendeler 2014. november 24-énkihirdetésre keriilt

kollár zsolt
jegyző

kollar zsolt
jegyző


