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TÁRGYSOROZAT 

 

1. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet elfogadására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
 
 
 
Egyebek: 
 
 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 
- Kovács Lajosné-  Záhonyi Járási Hivatal vezetője 

 
- Takács edina megbízott aljegyző 

 
Tiszaszentmárton, 2014. november 24.        Szűcs Dezső 

     polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 
27.-én  a házasságkötő teremben megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                        Boros Gyula képviselő 
  Kovács Gábor képviselő 
  Molnár László képviselő 
  Perka Albertné képviselő 
  Szabó Károly képviselő 
  Szélné Pap Aranka képviselő 
 

 
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző 
  Takács Edina megbízott aljegyző 
  Pokol Csabáné pénzügyi főelőadó 
  Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó 
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 tagból 7 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 1 napirendi pontot tárgyalja meg a testület. Ezzel a 
képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal egyetért. 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A  
 

 
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló rendelet elfogadására. 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociális célú 
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázatnak köszönhetően az 
önkormányzat 157 erdei m3 fa vásárlásához kapott támogatást. A BM rendelet értelmében az 
önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia azon  jogosultak körét, akik a szociális 
helyzetűk alapján rászorultak a támogatásra. A rendelet felsorolja, hogy kik azok, akiket a 
tűzifa osztásnál előnyben kell részesíteni. Arról is döntenie kell a testületnek, hogy meddig 
lehet a kérelmeket benyújtani, ki legyen a kérelmek elbírálója és meddig hozzák meg a 
döntésüket.  
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a kérelmeket a szociális bizottság bírálja el. A kérelmeket 2014. 
december 12. napjáig lehessen benyújtani és a kérelmek december 16-ig kerüljenek 
elbírálásra.  
 
Boros Gyula: Javasolja, hogy a kérelem nyomtatvány kerüljön pontosításra. A nyugdíjas szó 
helyett azt tűntessék fel, hogy milyen egy főre jutó jövedelem esetén lesz valaki jogosult a 
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szociális tűzifára. Javasolja továbbá, hogy a kérelem is tartalmazza, hogy nem jogosult 
tűzifára, aki erdőgazdálkodó, vagy erdőtulajdonos.  
 
Szélné Pap Aranka: Véleménye szerint a kérelmeket a testületnek kellene elbírálnia.  
 
Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy elég magas összegben határozták meg az egy főre jutó 
jövedelmeket, szinte mindenki fog támogatásban részesülni, nem kell kérelmeket elutasítani, 
ezért javasolja, hogy a bizottság döntsön a kérelmekről. 
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet az elhangzott módosító 
javaslatokkal, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 
 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés 
a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatást biztosított Tiszaszentmárton Község Önkormányzata számára.  

 
(2) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a 
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza. 
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaszentmárton község közigazgatási területén lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak. 
 
2.§ (1) Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő, 
szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez tűzifát biztosít, természetbeni ellátás 
formájában, 157 erdei m3 erejéig.  
 
(2) Szociális tűzifa támogatásban részesíthető: 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft-ot), egyedül állóak esetében 
400 %-át (114 000 Ft-ot), 
b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, 
c) lakóházát tűzifával fűti. 
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(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, 
erdőtulajdonos. 
 
(4) A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
 
(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.  
 
(6) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg,  
függetlenül a lakásban élő személyek számától. 
 
3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre 
indul.  
 
(2) A kérelmeket 2014. december12. napjáig lehet benyújtani a Tiszabezdédi Közös 
Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
 
(3) A kérelmek elbírálásra a Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság hatásköre, aki a 
támogatásról a kérelem beérkezését követő ülésén, legkésőbb 2014. december 16. napjáig 
dönt.  
 
4.§ Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát 
veszti. 
 
 
Szűcs Dezső       Dr. Szép Béláné 
polgármester       jegyző 
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1. melléklet 

Kérelem szociális célú tüzelőanyag igénybevételére 
Kérelmező adatai: 

Neve:……………………………………………………………………………………………. 

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

Születési hely:………………………….idő:……….. év………………………...hónap…..nap. 

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

Lakóhely:……………………………………………………………………………………….. 

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

Jövedelme: ……………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről 
 
Rokonsági fok 

Név 

Születési hely szül.idő 
év-hó-nap 

Anyja neve jövedelme 

Házastárs/ 
élettárs 

     

gyermekek: 
 

     

 
 

     

 
 

     

Vele együtt 
élő közeli 
hozzátartozó: 

     
 

 
 

     

 
 

     

 
 
 
Ingatlan adatai (amelyben  lakik) 
Ingatlan      alapterülete: ….. m2        szobáinak száma:…….… 
 
Szociális ellátás formája (megfelelő rész aláhúzandó)  
aa) aktív korúak ellátása       határozat száma: 
ab) időskorúak járadéka      határozat száma: 
ac) lakásfenntartási támogatás     határozat száma: 
ad) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás:      
ae) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, határozat száma: 
 
b)  Szociális tűzifa támogatásban részesíthető: 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft-ot), egyedül állóak esetében 
400 %-át (114 000 Ft-ot), 
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b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, 
c) lakóházát tűzifával fűti. 
 
A lakóházat, amelyben élek ……………………… (fával, vagy részben fával) fűtöm. 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről 
 

Tulajdon fajtája 
 

Címe 
alapterülete 

m2 
becsült 

forgalmi 
értéke 

szerzési 
éve 

Családi ház, 
öröklakás, üdülő 

    

telek, hétvégi ház     
ERDŐTERÜLET:     
egyéb ingatlan     
Gépkocsi 
tipusa 

 kora: 
(év) 

 szerzési 
éve: 

 becsült forg. 
értéke (Ft.) 

 

 

Kérelem indokolása: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy 

személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 

kezeljék. 

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra  az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, er- 

dő tulajdonos. 

Tiszaszentmárton, 2014 év…. ..hó ……nap 
                                                                               

       ------------------------------------------------- 
                                                                                                        kérelmező aláírása 
 
 
Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a zöldség- gyümölcs feldolgozó 
üzemben jelenleg nincs fűtés. Ahhoz, hogy a préselést el tudja kezdeni az önkormányzat, 
szükséges lenne a fűtésnek a kiépítése. Erre vonatkozóan 2 db. árajánlatot kért be. Árajánlatot 
adott Orosz Béla, benki víz és gázvezeték- és készülékszerelő mester, valamint Pongó Dániel, 
a Pongó-Szer Kft ügyvezetője. Az Orosz Béla árajánlata szerint 1 044 509 forintba kerülne a 
fűtés kiépítése, míg a Pongó Dániel ajánlata a munkák elvégzésére 995 680 Ft-ot tartalmaz. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy Pongó Dániel a beadott árajánlatához képest engedett a 
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munkadíjból. Szóban történt egyeztetés alapján 900 000 Ft-ért vállalja a munka elvégzését, az 
ajánlatából enged 95 680 Ft-ot. Az volt a kérése, hogy a munkadíj 50 %-a a munka elvégzése 
után, a másik 50 % pedig december végén kerüljön kiegyenlítésre.  
 
Javasolja, hogy a Pongó Dániel ajánlatát fogadja el a testület, mert az kedvezőbb az 
önkormányzat részére. 
 
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
244/2014. (XI. 27.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a zöldség- gyümölcs feldolgozó üzemben a fűtés kiépítéséről 

 
A képviselő-testület: 
 
Egyetért azzal, hogy a zöldség- gyümölcs feldolgozó üzemben, mely a valóságban 
Tiszaszentmárton, Táncsics út 1/B. szám alatt található, a fűtés kiépítésre kerüljön és azt a 
„Pongó-Szer” Kft (4625 Záhony, Vasút út 10.) képviselője Pongó Dániel végezze.  
 
A vállalkozót az elvégzett munkáért 900 000 Ft munkadíj illeti meg.  
 
A munkadíj a vállalkozó részére két részletben kerül kiegyenlítésre: 

- 1. részlet a munkadíj 50 %-a a munka elvégzése után, 
- 2. részlet a további 50 % 2014. december végén. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ „Pongó-Szer” Kft Záhony, Vasút út 10. 
2./ pénzügyi főelőadó helyben  
 
 
 

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 
 
 
 

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 

 

 
 


