Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 133/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január
24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Kiss Ferenc,
Tóth Szabolcs képviselők,
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 4 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendet.(Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
Lovászpatona képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.
Javasolja a következő napirend megtárgyalását:
1./ Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Szociális rendelet módosítása, tűzifa támogatás szabályainak megállapítása érdekében.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
A napirendet a képviselő-testület egyhangúan, számozott határozat hozatala nélkül elfogadta.
II. Napirend tárgyalása:

1./ Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Magyarország

Önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazása alapján a kirívóan közösségellenes
magatartások szankcionálásáról szóló önkormányzati rendelkezések alkotmányellenesek,
ezért ezeket a rendeleteket hatályon kívül kell helyezni.
A képviselő-testület 4 "igen " szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő – testületének
1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló 9/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezéséről
( a rendelet szövege mellékelve)

2./ Szociális rendelet módosítása, tűzifa támogatás szabályainak megállapítása
érdekében.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Pintér Imre polgármester: Lovászpatona Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.
(XI.28.) BM rendelet értelmében 40 m3 tűzifa vásárlásához 609.600 Ft támogatásban
részesült. A támogatásból vásárlásra kerülő tűzifa rászorultak részére történő biztosításának
szabályai a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra.
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet rögzíti, hogy kiket kell az elbírálásnál
előnyben részesíteni. E rendelkezést kiegészítve, az önkormányzati rendelet a fentieken kívül
a jogosultak közé emelné még az egyedül élő, 65 éven felüli személyt is. A gyors
döntéshozatal érdekében a támogatásról szóló döntést a polgármester hatáskörébe utalnák.
A képviselő-testület 4 "igen " szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 25.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 10/2005. (X. 28 .) rendelete módosításáról
( a rendelet szövege mellékelve)

Más megtárgyalandó kérdés nem volt, ezért a polgármester a nyilvános ülést 18,35 órakor
bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző
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