Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

14/2014.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre
2014. november 24.-én, hétfőn délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó tenne
Javasolt napirendi pont:
1.!

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

2.!

Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, Írásban
—

3.!

Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

4.!

Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, Írásban

—

tervezet megtárgyalására

—

5.!

Előterjesztés a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban
-

6.!

Előterjesztési javaslat a Jászboldogházi Településfejlesztő KR ügyvezetőjének megválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

7.!

Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgánnester szóban
Sportegyesület 2013. évi pénzügyi beszámolója
Otthonteremtési támogatási kérelmek (2 db) megtárgyalása
—

-

-

—

zárt ütés

Jászboldogháza, 2014. november 18.

Szűcs Lajos
polgárn~ster~
.
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ELŐTERJESZTÉS
Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (
)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú tiizelőanyag támogatásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3.* *
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi HI. törvény 2. ~ és 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában, 26. *-ában, 32. * (3)
bekezdésében és a 47. ~ (1) bekezdés c) pontjában, és 47. ~ (3) bekezdése kapott felhatalmazás alap
ján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásá
ról szóló 46/204.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
I. ~ A rendelet hatálya kiterjed a szociális rászorultságtól liiggő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter
mészetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. *-ában
foglalt személyekre.
2. Eljárási rendelkezések
2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális ellátások helyi szabályairól szó
ló 12/2011. (XI.08.) önkormányzati rendelet 3. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A jogosultság feltételei
3. ~ (1) A támogatásra elsősorban azjogosult, aki
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban vagy
d) lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban, feltéve, ha a kérelmező csa
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és a lakásának fűtését vegyes tüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A támogatás méltányosságból is megállapítható annak a személynek vagy családnak, aki létfenn
tartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan
fennálló létfemntartási problémákkal küzd
(3) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiségű tűzifa, vagy 10 q szén adható.
4. Záró rendelkezések
5. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. március 31-én hatályát veszti.
Jászboldogháza, 2014
Szűcs Lajos.
polgármester

dr. Dinai Zoltán
jegyző

‚Jászboldogházi Sportegyesület
/Civil szervezet nevel
2013. pévi ppénzüqyi beszámolója

BEVÉTELEK:
I
Nyitó egyenleg:

adatok forintban
1243362

1 Tagdíj
2 Állami költségvetésből származó támogatás (önkormányzat)
3 Sportöltöző felújítására támogatás

MVH-tól

810000
2739365

4 Egyéb hozzájárulások

390000

belföldi

MLSZ-től
Aranykalász TSZ. Jbháza
magánszemélyektől

120000
200000
70000

5 Egyéb működési bevételek

300561

6 Összes bevételek:

5483288

KIADÁSOK:
1 Támogatás egyéb szervezetnek (p1. tagdíj)

O

2 Működési kiadás

1875794

3 Felújítási kiadások

2919705

4 Egyéb kiadások (bank kezelési ktg.)

17627

5 Összes kiadás a gazdasági évben

48131126

Záróegyenleg 2013. 12.31-én

670162

Jászboldogháza, 2014 április 20.
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SPORTEGYESÜLET
Jászboldogháza
Adószáin: 19866080

