






















 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata  

Képviselő testületének 86/2015. (XI.16.) Határozata 

2016. évi  

MUNKATERVE 

 

Képviselő-testület üléseinek helye: Községháza Tanácskozó terme 

                                                           Szilvásvárad, Miskolci út 1. 

 

Az ülések tervezett időpontja: 
- január, március, április, május, június, augusztus, szeptember és november hónap,  

- a hónap utolsó hétfője, du. 14 óra. 

 

A fő napirendek után: 

Egyéb ügyek, javaslatok, indítványok kerülnek előterjesztésre. 

 

Fő napirendi pontok: 

 

Január:    1./ 2016. évi költségvetés megtárgyalása I. 

 Ea.: polgármester 

2./   Az igenforgalmi egyesület tájékoztatója a 2015. évben végzett 

munkáról, felkészülés az idegenforgalmi szezonra 

       Ea.: idegenforgalmi egyesület elnöke 

3./ Bélkő Területfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolója 

       Ea.: Bélkő Kft. ügyvezető igazgató 

 

Február:    1./ 2016. évi költségvetés megtárgyalása II. 

 Ea.: polgármester 

  2./   Közbeszerzési Terv elfogadása 

   Ea.: polgármester 

  

Április:  1./   2014. évi zárszámadás megtárgyalása 

       Ea.: polgármester 

2./ Közbeszerzések éves statisztikai összegzésének elfogadása 

       Ea.: polgármester 

 

Május:  1./   KMB beszámolója a közbiztonság helyzetéről 

   Ea.: körzeti megbízott, Városi rendőrkapitány 

2./  Polgárőrség beszámolója 

      Ea.: polgárőrség vezetője 

3./   Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2015. évben végzett munkájáról 

4./ Beszámoló a sportegyesület működéséről, a diáksport helyzetéről 

  Ea.: Sportegyesület elnöke, diáksport vezetője 

 

Június:   1./   Szociális helyzet áttekintése 

  Ea.: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

2./ Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről 

  Ea.: védőnő 
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3./ Háziorvosok és fogorvos tájékoztatója a 2015. évben végzett munkáról 

Ea.: Dr. Jávori Erik és Dr. Kriston Nándor háziorvosok; Dr. Udvar 

Orsolya fogorvos 

4./ Gyermekvédelem, ifjúságvédelem helyzetének áttekintése 

  Ea.: gyermekvédelmi szolgálat vezetője  

5./ A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelése 

  Ea.: jegyző  

6./ Beszámoló a szociális ellátások biztosításáról 

  Ea.: intézményvezető 

 

Augusztus:   1./   Szilvásváradi Manóvár Óvoda beszámolója 

                                           Ea.: intézményvezető 

  2./   Jókai Mór Általános Iskola tájékoztatója 

3./   Szüreti Felvonulás és Idősek Estje előkészítése 

 

Szeptember:  1./   ÉRV Zrt. beszámolója a csatornahálózat üzemeltetéséről 

    Ea.: ÉRV Zrt. képviselője 

   2./   Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 

          Ea.: jegyző 

                                   3./   2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

          Ea.: jegyző 

      

November:  1./ 2017. évi munkaterv megtárgyalása 

  Ea.: polgármester    

2./  Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése 

      Ea.: polgármester 

 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  
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KÉRELEM 

szociális célú tűzifa igénylésére 
 

1. Kérelmező neve:………………………………………………………………………… 

2. Kérelmező lakóhelye:……………………………………………………………………. 

3. Kérelmező tartózkodási helye:…………………………………………………………… 

4. Kérelmező születési helye és ideje:…………………………………………………………. 

5. Kérelmező édesanyja neve:………………………………………………………………… 

6. Kérelmező és a kérelmezővel egy családban élő személyek adatai:* 

 

NÉV LAKCÍM JÖVEDELEM TAJ szám 

    

    

    

    

    

 

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök**:  

a) aktív korúak ellátása 

b) időskorúak járadéka 

c) rendszeres települési támogatás 

d) egyik sem 

 

8. Családunkban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelünk**: 

 

   igen      nem  

 

9. Nyilatkozom, hogy lakásom fűtését** 

a) fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel, 

b) gáztüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 

c) vegyes tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítom. 

 

 

Szilvásvárad,……………….……….… 

 

………………………………… 

Kérelmező aláírása 

 
* A kérelemhez csatolni szükséges a családtagok jövedelmét igazoló okiratokat, a rászorultságát 

igazoló egyéb körülményekről szóló igazolásokat, valamint vagyonnyilatkozatot, továbbá a lakásban 

tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, 

lakásbérleti szerződés, stb.), a kérelmező bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének 

megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számlát. 

 

** A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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Vagyonnyilatkozat 

 
I. A kérelmező személyi adatai 

 

Neve:............................................................................................................................................. 

 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

 

Anyja neve: .................................................................................................................................. 

 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

 

Tartózkodási hely: ........................................................................................................................ 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:………..... 

................. város/község ................................ út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:…….…. 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:…….. 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):…...……… 

............................ címe: ...................................... város/község........................................ út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:….. év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

4. Termőföld tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ........................................ címe: 

........................................ város/község ............................................... út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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II. Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték: ......................................... Ft 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

 

 

Szilvásvárad, .......... év .............................. hó ............ nap 

 

 

 

 

................................................ 

aláírás 

 



Szilvásvárad Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

17/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete 

 
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI 

SZABÁLYAIRÓL 

 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-

testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 
 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által a szociális célú tűzifa támogatás 

igénybevételének alapjául szolgáló szociális rászorultság feltételeit, szabályait és az 

igénylés részletes feltételeit megállapítsa. 

 

A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság feltételei 

 

2.§ 

 

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

kérelmezőnek, aki időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, 

és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona, és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, 

feltéve, hogy a lakásfenntartási kiadások meglétét a kérelmező a bejelentett lakóhelyének 

vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem 

régebbi közüzemi számlával igazolni tudja. 

 

(2) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás 

összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 

(2a) A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási 

szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 
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(2b) Ha a háztartás 

a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban 

vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak,  

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, 

a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett 

arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(3) A szociális tűzifa támogatás mértéke: 

a) 1,5 m
3
: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105 

%-át; 

b) 1 m
3
: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 

%-át. 

 

(4) Szociális célú tűzifa támogatás elbírálása során előnyt élveznek azok a személyek, 

akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy rendszeres jelleggel folyósított települési 

támogatásra jogosultak, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.  

  

Hatásköri és eljárási rendelkezések 
 

3.§ 

 

(1) A támogatás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalhoz jelen rendelet 1. 

melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2015. november 30. napjáig nyújtható be.  

(3) A kérelemhez mellékelni kell:  

-  a jövedelemigazolásokat,  

-  a vagyonnyilatkozatokat, 

-  a rászorultságot igazoló egyéb körülményekről szóló igazolásokat, 

- a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, 

adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) 

- a kérelmező bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és 

nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számla. 

(4) Jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) jövedelemszámításra vonatkozó szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 
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4.§ 

 

(1)    A szociális célú tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m
3
. 

(2) A szociális célú tűzifa kiszállításakor, annak átvételét a jogosult átvételi 

elismervényen aláírásával köteles igazolni. 

 

5. § 
 

A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságára ruházza át. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Jelen rendelet 2015. november 17. napján lép hatályba. 

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti Szilvásvárad Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete.  

 

 

Szilvásvárad, 2015. november 16. 

 

 

             Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                        Szaniszló László sk. 

                               jegyző                             polgármester         

 
 

 

 

 

 

Záradék:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a 

rendelet 2015. november 17. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad , 2015. november 17. 

 

         Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

                                                                                      jegyző 
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