Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/ 286-13 /2018.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 19. napján
tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től 5- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 2-ig
c./ Határozatai: 40-tól- 41-ig
d./ Rendelete:-

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./Előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előadó: Szabó Béla polgármester

ellátásokról,

azok

2./Előterjesztés: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatására benyújtandó pályázatról
Előadó: Dr. Horváth László jegyző
Ököritófülpös, 2018. július 26.
Tisztelettel:
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 19.
napján 8:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szabóné Sebők Gyöngyi
Jakabné Zajti Tünde
Gál Sándor
Kiss László
Kukucskáné Laboncz Márta
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Horváth László jegyző
Szabó Béla Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 6 fő az ülésen megjelent, az
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./Előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előadó: Szabó Béla polgármester

ellátásokról,

azok

Szabó Béla polgármester:
Az előző ülésen nem döntöttünk benne, de megkeresett minket a Nagyecsedi jegyző és kérte,
hogy döntsünk benne. Ne akadályozzuk ezzel a rendelet elfogadását. Megkértem jegyző urat,
hogy nézzen utána lehet-e valamit a Nagyecsedi részen keresni ebben az ügyben, de sajnos ezt a
társulás eldöntötte, így nem tehetünk semmit. Annyit azonban mégis, hogy a megemelt összegű
díjaknál a különbözetet, ami durván 200 forint azt az önkormányzat átvállalja és szociális keret
terhére megfizeti a delikvensek helyett.
Így javasolnám elfogadni.
Gál Sándor:
Én nem tudom elfogadni, mert nem látok bele tisztán. Így nem tudom elfogadni.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Támogatom és egyetértek azzal, hogy az önkormányzat átvállalja a különbözetet. De ebben a
rendeletben vannak más olyan tényezők is , amik miatt én a döntésemet ezek mérlegelésével is
fogom meghozni.
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Szabó Béla polgármester:
Rendben ezt tudomásul vettem és kérdezem, hogy van e más hozzászólás vagy vélemény?
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet.
A Képviselő-testület, 4 igen és 2 nem szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testületének
40/2018.(VII.19.) Kt. számú határozata
Nagyecsed város személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének véleményezéséről

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Az előterjesztés szerinti változatlan formában elfogadj a Nagyecsed város személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló önkormányzati
rendeletének tervezetét.

Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: Azonnal
Kmf.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

2./Előterjesztés: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatására benyújtandó pályázatról
Előadó: Dr. Horváth László jegyző
Szabó Béla polgármester:
Megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a napirendet.
Dr. Horváth László jegyző:
Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy megjelent a szociális tüzelőanyag igényléséhez a
pályázati kiírás. Jelenleg 470 m3 tüzifára lehet pályázni, ez benne is van a kiküldött anyagban.
A többi dologban teljesen megegyezik a korábbi kiírással. A teendők is ugyanazok,
rendeletalkotás, kérelem és a döntések. A kiosztás az hasonló lesz a korábbi évekhez.
Szabó Béla polgármester:
A 470 m3 az igényelhető mennyiség és az, hogy mennyit adnak az már ő dolguk.
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Gál Sándor:
Ezt a pályázatot maximálisan támogatom. Annak is örülök, hogy elértem azt, hogy sikerült
mindenkinek kiszállítani. Ököritófülpösi lakos vagyok a faluért dolgozom.
Szabó Béla polgármester
A testület nélkül nem tudta volna elérni, ne sajátítsd ki magadnak ezt.
Gál Sándor:
Jó de éveken keresztül nem úgy lett kiszállítva. Köszönöm a testületnek, hogy ebben támogatták
a javaslatom. Másik dolog, hogy tavaly 503 m3-t kaptunk, felháborító, hogy most ez kevesebb.
Olvasom, hogy lehet önerőt is beletenni és más települések tesznek is, hogy többet kapjanak. Jó
tudom, hogy a költségvetés olyan, ami nem teszi ezt lehetővé. Nem is fogadtam el a
tárgyalásakor. Ha nem tudunk a szegényeken segíteni, akkor hogy fogadjam el.
Kukucskáné Laboncz Márta:
Megnéztem és kiszámoltam, hogy mennyi volt tavaly és ehhez képest mennyi az idei
igényelhető. Tavaly 230 fővel számoltunk, az idei kiírásban ezt nem látom, hogy csökkent
volna, jó lenne tudni mi okozza a különbséget.
Szabó Béla polgármester
Én sem tudom ezt pontosan megmondani, de vagy a jogosultak vagy az adható mennyiség
változott, mivel ez a kettő határozza meg a mennyiséget. A pénzügyet kell megkérdezni, ők
pontosan tudnak erre választ adni. A közfoglalkoztatottak létszáma változott, tavaly 250 fő volt
idén 200 fő.
Gál Sándor:
De más önkormányzatok tudtak tenni hozzá és nem Fideszes vezetésű önkormányzatról
beszélek.
Szabó Béla polgármester
Más önkormányzat meg mást ad.
Gál Sándor:
Akkor meg nem kell itt reklámoztatni magunkat.
Szabó Béla polgármester
Milyen reklámozásról beszélsz?
Gál Sándor:
Hát most nem mondok semmit, mert nincs itt az alpolgármester úr, lett volna hozzá pár szavam.
Szabó Béla polgármester
Amikor itt lesz, akkor mondd el neki.
Gál Sándor:
A másik dolog, most is kérdezik tőlem, hogy miért nem osztja ki a hivatal a 12.000 Ft értékű
tüzifát?
Szabó Béla polgármester
Mert én azt mondtam, hogy nem osztjuk ki, a törvény adta határidőn belül ki lesz osztva. A mi
felelősségünk és jogosítványunk kiosztani. Kétszer nem fogom szaladgáltatni a traktort. Két
traktor két hétig csak ezt csinálja majd. Gazdaságosan egy fuvarral ki lesz osztva, megvan a terv
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erre. Mindenki meg fogja kapni. Az erdészet szólt, hogy most van fa és most kell elhozni mert
novemberben nem biztos, hogy tudja biztosítani. Ezért van nálunk.
Ez nem a szociális tüzifa elosztási elvén van, mert erre más kritériumok vonatkoznak.
Maradjunk annyiban, hogy mindenki meg fogja kapni.
Kukucskáné Laboncz Márta:
De ezt úgy kaptuk, hogy megigényeltük, valamilyen szám alapján csak adták a mennyiséget?
Szabó Béla polgármester
Dehogy is ezt központilag adták, ehhez nekünk nem kellett adatot szolgáltatni. Ahogy arra sem
kellett pályázni, hogy jóváírják a gázt.
Más hozzászólás és vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a napirendet
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő Testületének
41/2018.(VII.19.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásra
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására
2./ Kijelenti és vállalja, hogy a szociális rászorultság valamint a 2018. évi szociális tüzelőanyag
igénylés részletes feltételeit önkormányzati rendeletben állapítja meg.
3./ A pályázat önrész vállalását nem teszi kötelezővé az Önkormányzat részére, tekintettel arra,
hogy az önkormányzat szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormány rendelet 2. számú mellékletében. A
támogatás kizárólagos forrása a pályázat keretében az Önkormányzat számára megállapított
kiegészítő támogatás.
4./ Az igényelt keménylombos tűzifamennyiség: 470 m3
5./ Az igényelt támogatás összege: 15.000.- Ft/erdei m3.
6./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülő személytől
ellenszolgáltatást nem kér.
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: Azonnal

Kmf.
Szabó Béla sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző
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Mivel több napirend és felvetés nem volt Szabó Béla polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, valamint aktív közreműködését és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.
Szabó Béla
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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