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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2014. október 1-jén 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Ujfalusi Pál, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő
testületi tag jelen van. Szilasy László képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Laki Ferenc képviselő-testületi tagokat, amennyiben a
képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi
pont módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, térjünk rá az első napirendi pontra.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendelettervezet megtárgyalása és döntéshozatal. Az elmúlt két évben az önkormányzat a
Belügyminisztérium pályázata alapján bizonyos mennyiségű tüzelőhöz jutott, mindkét esetben
kemény lombú fából származó tűzifa volt. A szeptember 25- én megjelent rendelet meghatározza,
hogy az ötezer főnél kisebb települések pályázhatnak. A megjelent rendeletben szerepel, hogy az
önkormányzat kétféle tüzelő közül választhat, az egyik a keményfa, a másik a szén. A pályázati
adatlapból kitűnik, hogy csak egyfajta tüzelőre lehet pályázni. Az a mennyiség, ami a határozati
javaslatban szerepel, az egy elméleti szám. A tavalyi évben körülbelül kétszáz köbméterre
pályáztunk, ebből nyolcvanegy köbmétert kaptunk meg. A pályázati adatlap szerint maximálisan
470 köbméter tüzelő igényelhető. Elképzelhető, hogy ennél kisebb mennyiségű támogatást fog
kapni az önkormányzat. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy ha kemény lombú fára pályázunk,
akkor pályázati támogatásként 14 000 Ft + áfa összeget kapunk meg támogatásként. Az
önkormányzat önrésze 1000 Ft + áfa, illetve a kiszállítás költsége. Javaslom a képviselő-testületnek,
hogy fára nyújtsuk be a pályázatot, mert szénre nem merült fel igény és soha senki szenet nem
keresett rajtunk. A tűzifavásárlás bruttó összköltsége 8 953 500 Ft, az állami támogatás bruttó
összege 470 m3-re 8 356 600 Ft, a saját forrás bruttó összege 596 900 Ft, amely a polgármesteri
keret terhére lenne biztosítva. Az elmúlt évekhez hasonlóan legalább egy köbméter tűzifa támogatás
kerül megállapításra, hogy minél többen részesüljenek a támogatásból. A nyújtható támogatás felső
határa öt köbméter. A rendelettervezetben meghatározásra került a Belügyminisztérium rendelete
alapján, hogy kik lesznek jogosultak a tűzifa támogatás igénylésére. Előnyben kell részesíteni azt a
kérelmezőt, aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatáshoz
kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét nevelő család is. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
2

Rajcsányi László József képviselő
Ezt így jónak tartom, ne legyen kivétel, hogy az egyik ennyit, a másik annyit kap. Mindenki
egyformán kapjon és csak egyféle választék legyen. A szén nem minden kályhában ég el, nem
tudni, hogy milyet adnak. Ez egy bizonytalan kimenetelű dolog. A tavalyi évhez hasonlóan az
elbírálás a beadás sorrendjében történjen.
Laki Ferenc képviselő
Nem értek egyet a beadási sorrend alapján történő elbírálással. Úgy gondolom, hogy rászorultsági
sorrendet csináljuk.
Rajcsányi László József képviselő
A rászorultság az első szempont, amit figyelembe kell venni.
Laki Ferenc képviselő
Döntse el egy bizottság, hogy ne beérkezési sorrendben, hanem rászorultság alapján kapják a fát.
Lehet olyannak is járna, aki be sem tud jönni, mert beteg. Tavaly is volt ebből félreértés. 470 erdei
köbméterről beszélünk. Óriási különbség van az erdei köbméter és a sima köbméter között.
Ujfalusi Pál képviselő
Ami tavaly kiment, az méterfa volt és köbméterre ment, de annak úgy kell mennie. Az ágfa, ami
olyan vékony, mint a pohár, az megy erdei köbméterbe. Árban nem ugyanaz a kettő.
Laki Ferenc képviselő
Az ár nem érdekel engem.
Ujfalusi Pál képviselő
Az a lényeg, bele kell férni egy keretbe.
Laki Ferenc képviselő
Ha ide hoznak 470 köbmétert, akkor el kell dönteni, hogy erdei köbmétert adsz ki az embereknek
vagy sima köbmétert.
Rajcsányi László József képviselő
Nem azt.
Somogyi Balázs polgármester
Tavaly erdei köbmétert adtunk ki. Az erdei köbméter mérete egy méterszer egy méterszer egy
hetven méter. Tavaly 1 x 1,3 x 1,3 métert adtunk. Ez pont egy egész hét.
Rajcsányi László József képviselő
Arról beszélünk, hogy rászorultság alapján minél többen kapjanak, akkor sima köbméterre kellene
korlátozódni.
Laki Ferenc képviselő
Akkor az kétszáznyolcvan köbméterrel több.
Somogyi Balázs polgármester
A tavalyi évben körülbelül száznyolcvan kérelem érkezett, ebből százötven felelt meg a
követelményeknek, de csak nyolcvanegy kérelmezőnek tudtuk biztosítani a fát, a többi nem kapott.
Dr. Tóth Ferenc képviselő
Azt valóban pontosítani kéne, hogy erdei köbméter legyen vagy sem. Azzal a javaslattal, hogy ne
időrendi sorrendben történjen az elbírálás, nem lehet semmit kezdeni, mert 2015. január 31-e a
beadási határidő. Addig nem lehet váratni azokat, akik beadták időben, hogy ti majd januárban
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fogtok fűteni, mert novemberben hátha valaki jobban rászorul. Muszáj az időrendi sorrendet
megtartani.
Dr. Lakos László jegyző
A BM rendelet 3. § (1) bekezdése erdei köbmétert ír.
Somogyi Balázs polgármester
A rendelettervezet 4. § (4) bekezdését módosítsuk úgy, hogy kérelmezőnként legalább 1 erdei m3
természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak
további hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
83/2014. (X. 1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a rászoruló családok szociális
tűzifa támogatása érdekében támogatási igényt nyújt be 470 erdei m3 mennyiségű tűzifa
megvásárlásához „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján.
A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 8 953 500 Ft.
A vásárlás forrásösszetétele
- állami támogatás (bruttó): 8 356 600 Ft
- saját forrás (bruttó): 596 900 - Ft.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 470 erdei
m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához bruttó 596 900 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat
2014. évi költségvetésének terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. október 1.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a rendelettervezetet az említett módosítással. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
9/2014. (X. 2.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a természetben nyújtott
szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló rendeletet az alábbiak szerint.
Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alaptörvény” 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §
(1) A rendelet hatálya Perkáta Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre terjed ki.
Ez alapján a rendelet kiterjed
- magyar állampolgárra,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra,
- letelepedési engedéllyel rendelkező személyre,
- a magyar hatóság által menekültként elismert személyre,
- hontalanokra.
2. §
(1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) „a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló” 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
3. §
(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során a havi rendszerességgel járó –
nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó –
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi
rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok:
a. rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás
folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,
b. jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
- foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti
igazolás vagy utolsó havi bérjegyzék,
- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet
megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló
adóhatósági igazolás,
c. alkalmi munkát végző esetében a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.
4. §
(1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő perkátai lakos
jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:
- nem egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át.
(2) A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra
rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelem e rendelet 1. számú
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mellékletét képezi. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat,
mellékleteket a kérelméhez csatolni.
(3) Szociális tűzifa hozzájárulást lakásonként egy személy részére legfeljebb egy
alkalommal lehet megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. A kérelem beérkezésének végső határideje: 2015. január 31. A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) Kérelmezőnként legalább 1 erdei m3 természetben nyújtott tűzifa támogatás
állapítható meg.
(5) A benyújtott kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(6) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek
megfelel:
 aktív korúak ellátásában részesül,
 időskorúak járadékában részesül,
 adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban
részesül,
 lakásfenntartási támogatásban részesül – tekintet nélkül annak természetbeni
vagy pénzbeli formában történő nyújtására –,
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét nevelő
család
(7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló
famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség.
(8) A tűzifa házhozszállításáról Perkáta Nagyközség Önkormányzata gondoskodik.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. április 1-én hatályát
veszti.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:
A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetem.
Perkáta, 2014. október 2.
Dr. Lakos László
jegyző
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1. számú melléklet
Kérelem tűzifa támogatáshoz
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani
szíveskedjenek.
A kérelmező adatai
családi és utóneve: ___________________________________________________
leánykori neve: _____________________________________________________
anyja neve: _________________________________________________________
születési helye, ideje (év, hó, nap): ______________________________________
TAJ száma: ________________________________________________________
állandó lakcíme: ____________________________________________________
egyedül élő

nem egyedül élő

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:
Név

Rokonsági kapcsolat

Szül. adatok

Foglalkozás,
munkahely

Jövedelmi adatok:
Saját jövedelem

Házastárs, élettárs

Egyéb hozzátartozó

1.
Munkaviszony
ból származó
jövedelem
(nettó)
2. Nyugdíj
3.Rokkant
nyugdíj
4. GYED,
GYES
5.
Gyermektartás
díj
6. Rendszeres
nevelési segély
7.Egyéb
jogviszonyból
7

származó
rendszeres
jövedelem
8. Egyéb
jövedelem
(vagyonból
származó
ösztöndíj,
egyéb szociális
járadék, stb.
9. Családi
pótlék
10. Összes
jövedelem
11. Egy főre
Ft/hó/fő:
eső jövedelem
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben igazolt
jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal
életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.
Perkáta, 201_. _________________________

_____________________________ _________________________________
kérelmező aláírása
nagykorú hozzátartozó aláírása
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:20
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő

Laki Ferenc
képviselő
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