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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 

 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 23-i   
n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme 

    Szendrő,  Hősök tere 1. 
 
 

J e l e n   v a n n a k 
 
 
 

Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó László, Jósvay István,  
Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Kalász László képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tomorszki István alpolgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fő 
képviselőből  5  fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

1./ Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása 
 

Előadó: Tomorszki István alpolgármester 
 
 

2./ Hatósági szerződés módosítása  
 

Előadó: Tomorszki István alpolgármester 
 

3./ Indítványok, javaslatok 
 

 
 

Képviselőtestület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  
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1. N a p i r e n d  
A Képviselőtestület az 1. napirend keretében a szociális célú tűzifa támogatásról 
szóló rendelettervezetet tárgyalja. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1.sz. 
mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Utal rá, hogy a képviselőtestület tagjai a tárgyban készült előterjesztést, mely 
tartalmazza a rendelet-tervezetet, valamint a hatásvizsgálatot, megkapták.  Továbbá 
megjegyzi, hogy a rendeletet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapott kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendelet 2.§(1) 
bekezdése alapján szükséges megalkotnia az önkormányzatnak.  
Ismerteti a rendeletet, majd kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat alapján 5 igen  
szavazattal egyhangúan megalkotja az 1 /2013. /I.24. / számú szociális célú tűzifa 
támogatásról szóló önkormányzati  rendeletét. 
 

1 / 2013. /I.24. / számú 
önkormányzati  r e n d e l e t e  

a szociális célú tűzifa támogatásról 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásáról szóló 
59/2012.(XI.28.) BM rendelet 2.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
 
Szendrő Város Önkormányzata 191 erdei m3 szociális célú tűzifát, mint 
természetben juttatást (továbbiakban tűzifát) biztosít a Szendrő városban bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, lakásfenntartási támogatásban 
részesülő családok részére. 

2.§ 
Tűzifára az jogosult, aki  
/1/  2013. január hónapban lakásfenntartási támogatásban részesül és 
/2/ hagyományos –vegyes –fűtési lehetőséggel rendelkezik. 
 

3.§ 
 

/1/ A tűzifára jogosultság megállapítása hivatalból indított eljárással történik.  A 
döntést a képviselőtestület a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalja. 
/2/ A támogatásban részesülőkről a bizottság a jogosultak jövedelmi viszonyait 
rangsorolva, határozattal dönt. 

4.§ 
 
Képviselőtestület a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénybevételéhez szükséges önrészt a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

5. §  
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



2.Napirend
A Képviselótestület a 2. napirend keretében Városi Szociális Szolgáltató Központ és
Arpádházi Szent ErzsébetAtmeneti Gondozóházaműködési engedélyére vonatkozó
hatósági szerződés módosítását tárgyalja, (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képezi.)

Tomorszki lstván alpolgármester

A Borsod-Aba j_Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a
Szendr Város Önkormányzata által fenntartott Városi Szociális Szolgáltató Kozpont
és Árpád-házi Szent Ezsébet Átmeneti Gondozóháza ( 3752 Szendr , F u. 19.)
m kodési engedélyét - kérelemre és hivatalból indult m kodési engedély
módosítása iránti eljárásban 2012, december 19. napján kelt határozatával kiadta.
Ehhez kapcsolódóan az intézmény m kodtetésére vonatkozó hatósági
szerz déstervezetet is megküldte a hivatal.

A hatósági szerz dés módosítása szükséges a 2013. évi normatív támogatások
igényléséhez, kéri a képvisel testtiletet a hatósági szerzodéstervezet el terjesztett
formában torténó jóváhagyására.
A hatósági szerz dés módosításának tervezete az el terjesztés mellékletét képezi.

Képvisel testület 6 igen szavazattal egyhang an meghozza a kovetkez határozatot:

1/OT . 20í 3. ll. 23.1 sz. Határozat

Tárqv: Városi Szociális Szolgáltató Kozpont és Árpádházi Szent Ezsébet
Átmeneti Gondozóh áza míjkódési engedélyére vonatkozó hatósági
szerz dés módosítása

Szendro Város önkormán yzatának Képvisel testlrtete a Borsod-Abarij-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által küldott -a
Városi Szociális Szolgáltató K zpont és Árpád-házi Szent Erzsébet Átmeneti
Gondozóháza m kódtetésére vonatkozó hatósági szerz dés
módosításá ra von atkozó javaslatot elfogadja.

A hatósági sze.z dés módosítása jelen határozat melIékletét képezi.
A képvisel test[ilet felhatalmazza az alpolgármestert a szerzódés módosítás
aláírására.
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Mivel tobb napirend,
nyilvános ulést bezárta.
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