JEGYZŐKÖNYV
Készült:
16.
Szent I. út 5.
Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november
napján 8.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka,
szám – megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint

Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula

polgármester

Bertáné Batta Magdolna

alpolgármester

Holykó Lászlóné

képviselő

Kamarási Zoltánné

képviselő

Mikita József

képviselő

Mikó Zoltán

képviselő

Mitrikné Oldal Aranka

képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő

jegyző

Dr. Séra Róbert

j aljegyző

Meghívottak
Séra Ferencné

köztisztviselő

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére.
Napirendi pontok:
1./ Szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása.
2./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II.27.) rendelet módosításáról.
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása.
2./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II.27.) rendelet módosításáról.
1./ Napirendi pont: Szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: Korábban említettem, hogy amikor a szociális célú tűzifa
támogatás iránti kérelmünk elbírálásra kerül, ezt kövezően a képviselő-testület tagjainak meg
kell alkotnia az önkormányzati rendeletét. Megkérem Enikőt, két gondolatban tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait az első napirendi pontról.
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Dr. Stumpf Enikő jegyző: A pályázatot 2016. szeptember 30-ig kellett benyújtani. Ebben
vállaltuk a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. A
rendelettervezet elkészült, a tavalyi rendeletet vettük alapul a tervezet elkészítésénél.
Fekete Gyula polgármester: 260m3 fa vásárlására kaptunk lehetőséget. Mivel mindenki most
kapta meg a rendelet-tervezetet, ezért azt javaslom, hogy pontonként menjünk végig a rendelet
tervezeten.
Dr. Stumpf Enikő jegyző felolvassa és részletesen elmagyarázza a rendelet-tervezetet, mely
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek észrevétele?
Mikita József képviselő: Mi van akkor, ha egy ingatlant tényleg két család lakja, méghozzá
egymástól teljesen elszeparálva, tehát külön háztartásnak tekinthetőek. Úgy gondolom, hogy
amennyiben ilyen helyzet áll fenn és bizonyítható, akkor mindkét családnak kellene adnunk fát.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Az a baj, hogy amennyiben kivesszük ezt a rendelkezést,
elképzelhető, hogy egy nagyon széles kört fog érinteni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Veszélyes, ha kivesszük ezt a rendelkezést, mert visszaélésre
adhat lehetőséget.
dr. Séra Róbert aljegyző: Tavaly 15 elutasító határozatot hozott a bizottság, abból hét elutasító
határozat született azért, mert egy ingatlanra két család adott be kérelmet.
Mikó Zoltán képviselő: Honnan fogjuk tudni, hogy kinek van erdőtulajdona?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Abból a vagyonnyilatkozatból, amit a kérelemhez kell csatolni.
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, úgy megkérem a képviselőtestület tagjait, hogy aki a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet tervezetével
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8a pontjában fogalt
feladatkörében eljárva, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcím szerint a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására hirdetett pályázatban
foglaltak figyelembevételével a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
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1.§ (1) A rendelet hatálya Olaszliszka közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyekre terjed ki.
A támogatás feltételei
2.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a
személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve,
ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg
a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő személy vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
c) 60 év feletti, egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.
d) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és
e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona
nincs.
(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időkorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni
formában történő nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők) jogosult részesülő személy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
(3) A Szociális és Oktatási Bizottság a szociális tűzifa ellátást egyéb rendkívüli
életkörülmény között élő személy részére az (1)(2) bekezdésen túl is megállapíthatja.
3. § (1) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. tv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, a támogatást a lakhatási települési támogatásban részesülő
részére kell megállapítani.
4. § (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2-3. § -ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család aki erdőgazdálkodó,
erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen
tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, azt csak saját célra használhatja fel.
Eljárási szabályok
5.§ (1) A kérelem benyújtása a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon történik, a
kérelem benyújtásának határideje 2016. november 30. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem
elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia
kell.
(3) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként 1 m3.
(4) A támogatási kérelemről Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő- testülete által
átruházott hatáskörben Szociális és Oktatási Bizottság határozattal dönt 2016. december 15ig.
(5) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az
önkormányzat gondoskodik 2017. január 31-ig. A szociális tüzelőanyagért és kiszállításért az
önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
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(6) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával
átvételi elismervényen köteles igazolni.
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. március 31-én hatályát
veszti.
2./ Napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról
szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosításáról
Fekete Gyula polgármester: A szociális bizottság elnöke jelezte, hogy a szociális ellátásról
szóló rendeletünkkel kapcsolatban lenne módosítási javaslata. Megkérem a szociális bizottság
elnökét, hogy ismertesse a javaslatait.
Mikita József képviselő: A javaslatom a lakhatási támogatás nyújtásához kötődő
jövedelemhatárokat érinti, így egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
250%-áról 300%-ára, emelkedne a jövedelemhatár. A másik módosítás a rendkívüli települési
támogatással kapcsolatos jövedelemhatárokat érinti, itt a többtagú háztartás esetén a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-áról 180%-ára, míg egyedül élő esetén 150%-ról
200%-ra emelkedne a jövedelemhatár
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Mindenki előtt ott van a tervezet? Tehát egyedül élő esetén az emelés
azt jelenti, hogy 85.500.-Ft-ra emelkedik a jövedelemhatár.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése vagy javaslata. Aki a rendeletnek a
szociális bizottság elnöke által előterjesztett
módosításával egyet ért, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1.§ A rendelet 8.§. (3) bekezdésében a „250%-át” szövegrész helyébe a „300%-át”
szövegrész, lép.
2.§ A rendelet 9.§. (3) bekezdésében a „130%-át” szövegrész helyébe a „180%-át”
szövegrész, továbbá a „150%-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szövegrész lép.
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fekete Gyula polgármester: A közmeghallgatás időpontját beszéljük még meg. December 8.
napján csütörtökön 17:00 órától mindenkinek jó lesz? Előtte tartanánk egy testületi ülést, utána
pedig a közmeghallgatást. Köszönöm a részvételt, és mondjátok mindenkinek, hogy holnaptól
lehet kérni a tűzifa nyomtatványt.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mi van a pálinkafőzőnél hagyott
babakocsival és a hűtővel a pataknál?
Fekete Gyula polgármester: Testületi ülés előtt megnéztem, és nincs már ott egyik sem.
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Fekete Gyula polgármester: Van- e még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor
megköszönöm a részvételt mindenkinek.
A képviselő testület ülése 8 óra 55 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

