Csörög Község Önkormányzat

Szociális Bizottsága
2135. Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: CPH/82-13/2019.

12. sz. JEGYZŐKÖNYV
a Szociális Bizottság
2019. július 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Tartalmazza: 79-81/2019. (VII.29.) számú Szociális Bizottsági határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Szociális Bizottság 2019. július 29-én 16.30 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.)
Jelen vannak: Pataki Ferencné
Garabáné Fonád Elvíra
Grancsa Péter

elnök
tag
tag

Tanácskozási joggal: Hegedűsné Kripák Ildikó
Chrobák Zoltánné dr.

polgármester
jegyző

A jegyzőkönyvet Riba Istvánné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.
Pataki Ferencné bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a bizottság 3 tagja az ülésen jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
javaslata a napirendi pontokra.
Pataki Ferencné bizottsági elnök a módosított napirendet teszi fel szavazásra. A Bizottság 3
igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:
Nyílt ülés:
1. Rendeletalkotás a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Döntés a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázaton való
részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 13/2008. (XII.01.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

1.Napriend
Rendeletalkotás a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Pataki Ferencné elnök ismerteti az előterjesztést, és átadja a szót a Polgármester
asszonynak.

Hegedűsné Kripák Ildikó Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a
Rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemlő helyzet, ha az eltemettetésre kötelezett
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét. A módosító rendelet az öregségi nyugdíj legkisebb összege
helyett az öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegében történő megállapítására
vonatkozó rendelkezést tartalmazza. A fentiek alapján az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint javasolt a Rendelet módosítása. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható
következményeit, amelynek eredményét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
79/2019. (VII.29.) Szociális Bizottsági határozat:
A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a szociális ellátásokról és
szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosítását

2.Napirend
Döntés a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázaton
való részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Pataki Ferencné elnök ismerteti az előterjesztést, és átadja a szót a Polgármester asszonynak.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Belügyminiszter az előterjesztés
1. számú melléklete szerint pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9 pont szerinti települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. A
támogatásra a Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak. Az Önkormányzat
csak egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához nyújthat be pályázatot. Szociális célú kemény
lombos tűzifa igénylése esetén összesen 146 fővel legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiségre
lehet pályázatot benyújtani, azaz maximum 292 m3 lenne igényelhető. A pályázati kiírás
alapján a támogatás mértéke ezen fafajta esetében 17 000 Ft/erdei m3+áfa. E támogatás
felhasználásának feltétele, a támogatáson felül szociális célú kemény, lombos fafajta esetében
1000 Ft/erdei m3+áfa önrész vállalása. Ezen felül a tűzifa szállításából – ideértve a
rászorulókhoz való eljutást is – adódó költség az önkormányzatot terheli. A 120 m3 tűzifa

igényléséhez bruttó 2.590.800.-Ft vissza nem térítendő támogatási igényhez bruttó 152.400.Ft önrészt és az önkormányzatot terhelő szállítási költségekre 457.200.- Ft fedezetet
szükséges az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítani. A pályázat
benyújtási határideje: 2019. augusztus 01. 16:00 óra (elektronikus rögzítés), illetve 2019.
augusztus 03. (papír alapon).
Kérem a T. Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
80/2019. (VII.29.) Szociális Bizottsági határozat:
A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy javasolja az alábbi határozati javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra.
1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9 pont
szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatására - a pályázati kiírás 5/b pontja alapján - pályázatot nyújt
be szociális célú kemény lombos tűzifa igénylésére, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy összesen 120 m3 kemény lombos tűzifa iránt nyújtsa be az
Önkormányzat pályázatát.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírás 5. c) pontja szerint a kemény
lombos fafajta esetében az 1000 Ft/erdei m3+áfa önrészre, valamint a 12. pontja
szerint a tüzelőanyag szállítására – ide nem értve a rászorulókhoz való eljuttatást – az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére
bruttó 609.600.-Ft összegben fedezetet biztosít.
3. Csörög Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a
pályázat benyújtásáról és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a
szükséges nyilatkozatok megtételére, azok aláírására.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2019. július 29., illetve a pályázati kiírás szerint

3. Napirend
Az önkormányzat közművelődési feladatairól
önkormányzati rendelet felülvizsgálata

szóló

13/2008.

(XII.01.)

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Pataki Ferencné bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, és kéri a Polgármester asszonyt,
hogy az előterjesztést egészítse ki.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy hogy a közművelődési
feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése szabályozza a települési
önkormányzatok
közművelődési
feladatait,
alapszolgáltatásait.
Csörög
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008-ban alkotta meg az önkormányzat
közművelődési feladatairól szóló 13/2008. (XII.1.) rendeletét. A fenti jogszabályi
rendelkezéseknek való megfelelés, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
tárgyú pályázatokon való részvételi feltétel okán javasolt a 13/2008.(XII.1.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésével új önkormányzati rendelet megalkotása az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXXX. törvény
17.§-a szerint a rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálat összegzését az
előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy jelenleg településünkön
Közművelődési Kerekasztal nem működik, így a rendelet-tervezetet véleményezésre
megküldtük a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. A Képviselő-testület
határozata az előterjesztés tárgyalása keretében kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletalkotási
javaslat jóváhagyására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
81/2019. (VII.29.) Szociális Bizottsági határozat:
A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (VII.30.) önkormányzati rendeletet.

Pataki Ferencné bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés,
hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Szociális Bizottság rendes nyílt
ülését 17.30 perckor.

k.m.f.

Pataki Ferencné
Szociális Bizottság elnöke

Grancsa Péter
Szociális Bizottság tagja

