
 

 

M e g h í v ó 

 

A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2015. szeptember 

29-én (kedden) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye: Faluház 

 

N a p i r e n d: 

1.) Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag-igénylés feltételeiről szóló helyi rendeletről 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 

2.) Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 

3.) Előterjesztés hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 

4.) Egyebek (földbérlet meghosszabbítása, lakásbérletre kérelem, Faluház helyiségének bérbe 
adása) 
 

 

S z e n t k i r á l y, 2015. szeptember 22. 

 

 

                                                     polgármester 
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Előterjesztés a képviselő-testület 2015. szeptember 29-i ülésére 

1. napirendi pont:  

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény (költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. A Magyar Államkincstár felé az igénnyel 
együtt be kell nyújtani a képviselő-testület határozatát, mely tartalmazza a saját forrás 
biztosítására vonatkozó igazolást. 

Önkormányzatunk 160 m3 keménylombos fát igényelhet, mely támogatáshoz 203.200.- Ft önerő 
biztosítása szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását, a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásához és 
javaslom a rendelet elfogadását.  

 dr. Lajos Krisztina 
 jegyző 
 

Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (IX.29.) 
önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag jogosultsági feltételeiről 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a 1503/2015. (VII.23.) Korm. határozat alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet alkalmazásában 

a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 
b) család: Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában, 
c) közeli hozzátartozó: Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 
d) egyedül élő: Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározattak. 
 

2. § 
(1) A polgármester átruházott hatáskörben kérelemre természetben nyújtott szociális célú 
tüzelőanyag támogatást (a továbbiakban: támogatás) állapíthat meg. 

(2) A támogatás iránti kérelmet 2016. február 15. napjáig lehet benyújtani az Önkormányzat 
Hivatalába. 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását megelőző havi 
jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló 
nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb 
jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot. 

(4) Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója, és nem nyugdíjas, valamint 
egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell erről. 

3. § 

(1) Támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával vagy szénnel fűtő személynek, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 % -át. 
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(2) A támogatás keretében háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén adható. A 
települési önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

(3) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az Szt. szerinti aktív 
korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult (e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő család.  

(4) A támogatás egy családban egy személynek állapítható meg. Egy személy egy kérelmet adhat 
be a támogatási időszakban. 

4. § 

Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti 2016. február 16. napján. 

Szentkirály, 2015. szeptember 30. 

Szabó Gellért                              dr. Lajos Krisztina           
polgármester                              jegyző  
 

      /2015. (IX.29) önkormányzati rendelet 
A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag  
vásárlás jogosultsági feltételeiről 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a 1503/2015. (VII.23.) Korm. határozat alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva X szavazattal,  X tartózkodással 
megalkotta a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeiről szóló 

r e n d e l e t é t 

az előterjesztésben foglaltak szerint. 

Az önkormányzat a támogatáson felül kemény lombos fafaj és lágy lombos fafaj 
esetében 1.000 Ft/erdei m3 +áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrészt biztosít. 
Önkormányzatunk 160 m3 keménylombos fát igényel, melyhez 203.200.- Ft önerőt 
biztosít az adóbevételek terhére. 

Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba és hatályát veszti 2016. február 16. 
napján. 

2. napirendi pont: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. A 
felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való 
részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig 
önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván.  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 

 (1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben 
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.  
 
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 
fedezendő ösztöndíj összegét.  
(Az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)  
 
(3) Intézményi támogatás:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már 
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához 
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben 
– a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett 
értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2015. évi 
fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész) 
Az önkormányzatok számára az ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. 

A csatlakozási nyilatkozatot 2015. október 1-ig kell megküldeni, a pályázati kiírást pedig 
legkésőbb 2015. október 5-tól kell megjelentetni helyben a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” 
típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók részére („B” típusú pályázat). 
Benyújtási határidő: 2015. november 9. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást tárgyalja 
meg, és döntsön arról. 

S z e n t k i r á l y, 2015. szeptember 22. 

                        dr. Lajos Krisztina 
                                                                                                            jegyző 
3. napirendi pont: 
Az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésünk folyó év végével lejár. A cég 
azzal az indítvánnyal keresett fel, hogy amennyiben számunkra is megfelel, a folyó évre szóló 
megállapodást hosszabbítsuk meg. 
Én ezzel a javaslattal fordulok a képviselő-testület felé, ami változatlan feltételeket jelent újabb 1 
év időtartamra szólóan.  
A jelenleg érvényes díjszabás 576 db ingatlan alapul vételével van megállapítva 10.750.- Ft/év/ingatlan 

összegben, amibe benne van a maradék hulladékgyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtés és a házhoz 

menő lomtalanítás költsége, valamint a temetőben elhelyezett két db konténer ürítése.  

A külterületi lakóingatlanokon keletkező hulladék gyűjtésére szolgáló 4,5 m3-es konténerek ürítési díja: 

11.722.- Ft + áfa/ürítés. 

 
4. napirendi pont: 
a.) Bencsik István az általa eddig is bérelt földterületre kéri a bérlet meghosszabbítását. 
 
b.) Hojsza Krisztina élettársával és kislányával szeretné a KMB lakást bérelni. 
 
c.) Darányi Márta Gabriella a Faluház irodahelyiségében szeretne Allianz Hungária Biztosító 
Ügyfélkapcsolati pontot létesíteni. 
 
S z e n t k i r á l y, 2015. szeptember 22. 

 
                                                     polgármester 


