Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: Ö/515-23/2014./ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 18-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve:1-től- 10-ig.
b./ Tárgysorozata: 3.
c./ Határozatai: 68-tól-71-ig
d./ Rendelete: 9.
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Önkormányzati rendelet elfogadása a szociális célú tűzifa juttatásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Utca elnevezéssel, házszámozással kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Szabó Béla polgármester
3./ Egyebek
Ököritófülpös, 2014. november 18.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

/: Szabó Béla :/
polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2014. november 18-án tartott
rendkívüli ülésén
Az ülés helye: Ököritófülpösi Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak : Szabó Béla polgármester
Gál Sándor
Jakabné Zajti Tünde
Kiss László
Kukucskáné Laboncz Márta
Szabóné Sebők Gyöngyi
Szécsi Bálint
Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 7 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat?
Ököritófülpös Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóné Sebők Gyöngyit és Kukucskáné Laboncz Mártát
javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Szabóné Sebők Gyöngyi és Kukucskáné Laboncz Márta.
1./ Önkormányzati rendelet elfogadása a szociális célú tűzifa juttatásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester
ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő- testülethezA 2014. november 18-án tartott testületi ülésre
(Szociális célú tűzifa rendelet elfogadásához)
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben kiírt pályázati felhívásra benyújtotta
pályázatát a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
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A támogatás mértéke 15 000 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez önerőt nem kell biztosítani,
csupán a szállításból adódó költségeket kell kifizetni. Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzata 246 m3 famennyiséget kapott. A támogatás összege 4.686.300,- forint.
Az önkormányzat rendeletben szabályozza a szociális rászorultság szabályait, az igénylés
részletes feltételeit.
A szociális tűzifára való jogosultságról a polgármester határozattal dönt.
A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni a lakásfenntartási támogatásra
jogosultakat, az aktív korúak ellátásában részesülőket, az időskorúak járadékában
részesülőket, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőket.
A várhatóan nagyszámú igények miatt 0,7 m3 fát javaslok megállapítani a jogosultaknak
azzal, hogy egy lakcímen egy fő kapjon támogatást.
A jövedelemhatárokat a testületnek meg kell állapítania.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést.
Ököritófülpös, 2014. november 14.
Szabó Béla
polgármester
Szabó Béla polgármester: Az első napirendi pontunk a szociális tűzifa pályázaton nyert
tüzelőanyag elosztásának a szabályozásáról szól. A BM rendelet felhívására 500
tűzifára
pályáztunk, ebből 246
-t kaptunk meg, ezt a mennyiséget kell szétosztanunk. Kérnék
javaslatokat ezzel kapcsolatban. A BM rendelet előírja, hogy előnyben kell részesítenünk
azokat, akik lakásfenntartási támogatásra jogosultak, segélyezettek, gyermekvédelmi
kedvezményt kapnak, illetve egyéb szociális rászorultsági feltételeknek megfelelnek. Tavaly
voltak problémák, hogy egy telken, udvaron többen is laknak, és a rendeletünk úgy szólt,
hogy egy lakott ingatlanon csak egy családnak lehet tűzifát adni. Szerintem ezt meg kellene
változtatnunk, ezzel elkerülnénk a reklamációkat. Ez körülbelül 20 főt érint. Ezt kellene
kiküszöbölnünk, erre kérnék javaslatokat.
Soltész Ferenc Dávid: A 3. § szerint, azonos ingatlanon élő személyek közül, csak egy
kérelmező lehet, ezt át lehet írni egy háztartásra, mert a háztartás és a lakás elválhat
egymástól. Egy lakásban több háztartás is lehet. Tavaly körülbelül 320 fő kapott tűzifát és
még így is kevés volt ahhoz, hogy a nyugdíjasok nagy része kapjon. Az előző évben a
jövedelemhatár az öregségi nyugdíjnak a 250, illetve 300 %-a volt, azaz 71250 Ft az egy
háztartásban élők esetén, az egyedül élők esetén 85500 FT. Ezt az összeget lehet emelni.
Gál Sándor: Szeretnék hozzászólni. A tavaly többen megkerestek ezzel kapcsolatban, akkor
nem tudtam segíteni, most is sokan kerestek. Én szívem szerint, ahol egy lakásban több család
is él, mindenképpen adnék tűzifát mindenkinek, a jövedelemhatáron is lehetne emelni, hogy
mindenki igazságosan kapjon.
Kiss László: Így azonban az lenne a legjobb megoldás, h a mennyiséget csökkentenénk.
Jakabné Zajti Tünde: Kevesebbet kapnának többen.
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Kukucskáné Laboncz Márta: Én úgy gondolom, hogy a tűzifa kiosztása, a beérkezett
kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függ. Nem lehet pontosan leírni, hogy mennyit
adunk, mert ezt, az alapján kell eldönteni, hogy mennyi kérelem érkezik be. Így viszont
sokkal többen fognak jelentkezni. Bele lehetne venni a rendeletbe a méltányosságot, a
polgármester úr fogja elbírálni, hogy ő kikre gondol méltányossági alapon. Én úgy gondolom,
hogy egyetértünk abban, hogy minél több ember kapjon tűzifát.
Szécsi Bálint: Azt is meg kell beszélni, hogy a méltányosság milyen területekre terjedjen ki.
Lehet méltányosság a jövedelemre, lehet az életkörülményekre, lehet az egészségre és akkor
nincs belőle félreértés.
Szabó Béla polgármester: Először is döntsünk a jövedelemhatárról. Szerintem maradhat a
tavalyi határ. A kérelem benyújtásának az időpontja lehetne 2014.11.20-tól 2014.11.28-ig.
Mennyi legyen az elbírálási idő?
Kiss László: Szerintem legyen 10 nap.
Jakabné Zajti Tünde: Egy nap körülbelül hány személynek tudják kiosztani a tűzifát?
Szabó Béla polgármester: Körülbelül 40 fő. Akkor a kérelem benyújtást követő 10. napon
történő tűzifaosztás megfelel? Ami azt jelenti, hogy december 6-án lenne, de az szombat,
ezért legyen december 8.-án. Mindenkinek megfelel?
Szabóné Sebők Gyöngyi: Igen.
Jakabné Zajti Tünde: Igen.
Szabó Béla polgármester: Amennyiben mindenkinek megfelel, összefoglalnám. Amennyiben
a testület elfogadja, hogy 0,7
tűzifát adjunk, valamint 71250 Ft és 85500 Ft legyen a
jövedelemhatár, a kérelem beadásának határideje 2014.11.20.-2014.11.28-ig legyen, és
december 8-tól legyen osztható a tűzifa, aki elfogadja, az kérem, kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek,
aki Ököritófülpösön bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen
él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
2. § E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
4

4

megállapításának, folyósításának szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben
foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
3.§ (1) Háztartásonként élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.
(2) Ököritófülpösi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
(3) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élők személyi adatairól nyilatkozni, a
szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.
4.§ A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek
elbírálását.
5. § (1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű
fennállása esetén 0,7 m3 mennyiség erejéig az:
a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak
szerint Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatalában/ Ifúsági Ház és Könyvtár (a
továbbiakban: Hivatal) személyesen, vagy meghatalmazottja útján, benyújtotta,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át
c) a lakásban legalább egy helyiséget fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel fűt
6.§ A szociális célú tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az,
akinek háztartásában a 5.§. (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállásán túl az alábbi
körülmények közül legalább egy fennáll:
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult
b) aktív korúak ellátásában részesül
c) időskorúak járadékában részesül
d) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.
7. § (1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő
időpontja: 2014. november 20.
(2) A kérelmeket az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, a szükséges mellékletekkel
együtt kell benyújtani.
8. § Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem 2014. november 28-ig
nyújtható be.
9. § A kedvezményezettek a támogatás átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják.
10. § A kérelmeket 2014. december 08-ig kell elbírálni.
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11. § Ez a rendelet 2014. november 18-án lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát
veszti.

Szabó Béla
Polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
1.

melléklet

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani
szíveskedjenek.
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .........................................................................................................................
Születési neve: …………….......................................................................................
Anyja neve:…............................................................................................................
Születés helye,ideje:...................................................................................................
Lakóhely: ………… irányítószám ...........................................................................
település........................................................ utca/út/tér..... házszám.
Tartózkodási hely: ……… irányítószám .............................................................
település ...................................................... utca/út/tér..... házszám.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………..
2. A háztartásában élők száma:………………… fő

Név
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Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Születési helye, ideje
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Anyja neve

A kérelemhez mellékelni kell:
 A háztartásban élők jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről
 Szociális rászorultságot, illetve az ellátást megállapító határozat másolatát
II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
B.
C.
A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Kérelme- A kérelmezővel közös háztartásban
ző
élő további személyek

III. Nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintett lakásban legalább egy helyiséget fatüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel fűtök
Igen /
Nem* (* megfelelőt aláhúzni)
2. Az alábbi ellátásban részesülök,vagy háztartásom egy tagja részesül:
a) lakásfenntartási támogatás *
b) aktív korúak ellátása *
c) időskorúak járadéka *
d) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
(* megfelelőt aláhúzni)
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3.A háztartásban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodunk
Igen

/

Nem*(* megfelelőt aláhúzni)

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó)
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum:........................……………………………………
kérelmező aláírása
2./ Utca elnevezéssel, házszámozással kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Akkor áttérnénk a 2. napirendi pontra. Ez pedig az utcák
elnevezése, házszámokkal kapcsolatos megbeszélés. Törvény írja elő, hogy bizonyos utca
neveket meg kell szüntetni, például a Lenin közt. Ezen kívül van még néhány problémás utca,
ezek a Táncsics közök. Ebből 3 van, ezt is meg kell változtatnunk, mivel azonos nevű
közterületből egy településen belül maximum 1 lehet. Átadnám a szót a jegyző úrnak.
Soltész Ferenc Dávid: Ahogy hallottam, már volt névváltoztatás a 90-es években, csak nem
volt átvezetve. A két Táncsics-köz neve Körte utca és Szamos utca, valamint a Lenin-köz lett
a Szatmár-köz. Ha lehet egy javaslatom, én azt mondanám a testületnek, mivel a Leninközben 3 család él, célszerű lenne minél hamarabb megváltoztatni, valamint a lakosságot is
meg kell kérdezni ezzel kapcsolatban. Szerintem ezt a témát egy közmeghallgatáson,
napirendi pontként meg lehet beszélni.
Szabó Béla polgármester: Egyetértek. Javaslom, hogy ezt a napirendi pontot halasszuk el,
tegyük át a közmeghallgatás napirendi pontjai közé. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban?
Megkérdezem, hogy egyetért-e ezzel a testület?
A képviselő-testület a napirendi pontot elnapolta.
3./ Egyebek
Szabó Béla polgármester: Beérkeztek a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok. Ezekkel
kapcsolatban kell döntést hozni, akik benyújtották a pályázatukat, azokat személy szerint
végig kell néznünk. A jegyző úr felsorolja a neveket és döntést kell hozni pályázatonként.
Soltész Ferenc Dávid: Idén 4 fő adta be a kérelmet, mindenki „A” típusú kérelmet nyújtott be.
Ők a következők: Karácsony Beáta, Szécsi Attila, Szalacsi Norbert, Szécsi Dóra. Az összes
pályázat érvényes. A támogatás összege a kiírás szerint havi 5000 Ft lenne 10 hónapon
keresztül.
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Szabó Béla polgármester: Köszönöm. Javaslom, hogy támogassuk az összes pályázatot. Nem
jelent nagy költségvetési terhet az önkormányzatra. Minden pályázat támogatásáról különkülön egyesével kell szavaznunk. Aki egyetért azzal, hogy Szécsi Attila „A” típusú Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2014.(XI.18.) Kt.
Határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy havi
5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett Bursa Hungarica
pályázati felhívásra Szécsi Attila által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Határidő: Azonnal
Szabó Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Szalacsi Norbert „A” típusú Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2014.(XI.18.) Kt.
Határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy havi
5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett Bursa Hungarica
pályázati felhívásra Szalacsi Norbert által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Határidő: Azonnal
Szabó Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Szécsi Dóra „A” típusú Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2014.(XI.18.) Kt.
Határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy havi
5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett Bursa Hungarica
pályázati felhívásra Szécsi Dóra által benyújtott „A” típusú pályázatot.
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Felelős: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Határidő: Azonnal
Szabó Béla polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Karácsony Beáta „A” típusú Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatát támogassa az önkormányzat, az kérem kézfenntartással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2014.(XI.18.) Kt.
Határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy havi
5.000.-Ft támogatásban részesíti az önkormányzat által meghirdetett Bursa Hungarica
pályázati felhívásra Karácsony Beáta által benyújtott „A” típusú pályázatot.
Felelős: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Határidő: Azonnal
Gál Sándor: Szeretnék szólni. Megkeresett engem egy illető a nyugdíjas nappal kapcsolatban,
hogy ő, korengedménnyel lett nyugdíjas, viszont nem kapott meghívást.
Szabó Béla polgármester: Mondom a választ. Azok a nyugdíjasok kaptak meghívást, akik a
62. életévüket betöltötték. Ez évek óta így van. Amennyiben nincs egyéb felvetés, a testületi
ülést bezárom.
Több felvetés, hozzászólás nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést bezárta.
K.m.f.
/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

Szabóné Sebők Gyöngyi

Kukucskáné Laboncz Márta
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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