
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. október 15. 

napján megtartott rendkívüli üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő  

 Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Dr. Orosz Éva képviselő 

 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 

 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a 

képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített 

napirendi pontok elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend 

tárgyalására vonatkozó javaslat? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

166/2013. (X. 15.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Kecskeméti 

Józsefné képviselő és Kovács Gábor képviselő személyében. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

167/2013. (X. 15.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

Kecskeméti Józsefné képviselőt és Kovács Gábor képviselőt 

jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 

3) Kecskeméti Józsefné képviselő  

4) Kovács Gábor képviselő 

 

 

I. Napirendi pont  

Szociális tűzifa juttatásának szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Búza Zsolt polgármester: A mai nappal lejár az a határidő, ami egy pályázat 

beadását jelenti, ugyanis a Belügyminisztérium kiírt egy szociális tűzifa 

vásárlására lehetőséget állami támogatással, oly módon, hogy a keményfa 1200 

Ft/m
3
 önerőt igényel a lágyfa pedig 700 Ft/ m

3
 önerőt igényel. 230 család jogosult 

lakásfenntartási támogatásra. Ez a pályázat kizárólag a lakásfenntartási 

támogatásban részesülőknek nyújtana segítséget. Lágyfa esetében maximum 3 m
3
 

igényelhető, míg a keményfa esetén 2 m3 igényelhető. Azt tudni kell, hogy az 

önkormányzatnak erre nincs forrása. Lehet, hogy valamilyen úton majd fogják 

támogatni azokat az önkormányzatokat, akik nem tudják biztosítani erre az önerőt. 

Ez a pályázat, ha még meg is nyerjük, bármikor vissza lehet mondani. Sajnos 

tavaly sem tudtuk az önerőt állni, de legalább az esélyt adjuk meg magunknak, 

hátha menet közben olyan támogatást kapunk, amely biztosítaná az önerőt. 

Mindenféleképpen beadjuk a pályázatot, azzal a feltétellel, hogy támogatást 

kapunk az önerő és a szállítási költség vonatkozásában, így most az a kérdés, hogy 

a keményfára pályázzunk vagy a lágyfára. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Itt a rendeletben az áll, hogy háztartásonként 3 

m3 tűzifa igényelhető, te pedig 1 m
3
-ről beszéltél. 

Búza Zsolt polgármester: Igen, mert az csak egy rendelet tervezet, a Képviselő-

testület dönti majd el, hogy 1, 2, vagy 3 m
3
 kapjanak a rászorulók háztartásonként. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Most csak azok kapnak, akik lakásfenntartási 

támogatásban részesülnek? 

Dr. Elekes Petra jegyző: Ez egy rendelet tervezet, amit a képviselő-testület 

döntése alapján kell konkretizálni. A rendelet tervezetben minden lehetőség 

feltüntetésre került, a tisztelt képviselők majd döntenek, hogy melyik lehetőséggel 
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kívánnak élni.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Jó, de Zsolt úgy kezdte az elején, hogy a 

belügyminisztérium olyan pályázatot írt ki, amire csak lakásfenntartási 

támogatásban részesülők pályázhatnak.  

Búza Zsolt polgármester: Az előírás szerint alapvetően a rászorulók, így a 

lakásfenntartási támogatásban részesülők igényelhetnek tűzifát. Ez így is 230 

család, iszonyatosan sok.  

Kovács Gábor képviselő: Én szerintem a lágyfa legyen és 2 m
3
. 

Búza Zsolt polgármester: A rendeletben mit jelöljünk meg? A lakásfenntartási 

támogatásban részesülő személyeket? 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Igen, csak ez nem a valóságot tükrözi teljes 

mértékben. Nem csak azok vannak rászorulva, akik lakásfenntartási támogatást 

kapnak, hiszen azok ezen kívül még 4-5 féle körbe emiatt beletartoznak, mások 

emiatt kiesnek másféle támogatásból is. Mindig csak a lakásfenntartási 

támogatásban részesülők kapnak. Lehet, hogy mások sokkal nehezebb helyzetben 

vannak, mint a lakásfenntartási támogatásban részesülők. 

Búza Zsolt polgármester: Pl. kik? Margit, akkor javasoljál, hogy kik kapjanak? 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Hát én most erre nem készültem. 

Kovács Gábor képviselő: Rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban, akik részesülnek, szerintem lakásfenntartási támogatást 

is kapnak.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Hát erről beszélek. Ezen kívül még vannak 

olyanok, akiknek kicsi a jövedelmük. Az van írva, hogy az egy főre eső jövedelem 

nem haladhatja meg a nyugdíjminimumot. Ez is kizáró ok? 

Lépné Soós Anita alpolgármester: Akik lakásfenntartási támogatásban 

részesülnek és eleve tűzifát igényelnek, azok ebből a körből kiesnek? 

Búza Zsolt polgármester: Nem, nem esnek ki ebből a körből, hisz ők is igénybe 

veszik a lakásfenntartási támogatást csak épp tűzifát igényelnek a támogatás 

összegében. Jó, Margit javasoljál. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Most hirtelen nem tudok mit mondani. Ha egy 

kis időt adtatok volna, akkor lehet, hogy lenne javaslatom.  

Búza Zsolt polgármester: A rendszeres szociális segélyre szoruló személy biztos, 

hogy részesül lakásfenntartási támogatásban. A nyugdíjas is benne van a 

lakásfenntartási támogatásban, akkor melyik körre gondolsz? 

Dr. Elekes Petra jegyző: Ennél szélesebb kört objektíven jogszabály által lefedve 
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szociális rászorultságot igazolóan nem tudunk behatárolni.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Biztos, hogy jó, így is jó, azok is kapnak. 

Tulajdonképpen, amiről beszéltem, hogy ezek az emberek háromszorosan kapnak. 

Búza Zsolt polgármester: Ezt úgy fogadja el a képviselő-testület, hogyha nem 

kapunk időközben megfelelő anyagi támogatást, akkor sajnos ezt a pályázatot 

vissza kell vonnunk. A kollegák azért vállalták magukra ez a pluszmunkát, hogy 

legalább a lehetősége megmaradjon annak, hogy ha valami csoda folytán az 

önkormányzat pluszforráshoz jut, és az önerőt tudjuk biztosítani, akkor tudjunk 

segíteni a rászorulókon. 

Ezzel a feltétellel én szeretném elfogadásra javasolni. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

168/2013. (X. 15.) határozat 

1.) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló 57/2013. (X.4.) BM  rendelet alapján támogatási igényt 

nyújt be szociális célú tűzifa vásárlásához. 

 

2.) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa vásárlásához 

szükséges önerő mértékét : 433.832 Ft összeget a 2013. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a 

Jegyzőt a szükséges nyilatkozatok megtételére és a 

dokumentumok aláírására.   

 

A fentieket abban az esetben tudja az önkormányzat 

megvalósítani, amennyiben támogatást kap az önerő, illetve a 

szállítás vonatkozásában, egyéb esetben visszalép a 

pályázattól. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: dr. Elekes Petra jegyző 

  

Határozatról értesítésül:  

1.) Magyar Államkincstár 

2.) Búza Zsolt polgármester  

3.) dr. Elekes Petra jegyző  

4.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető  

5.) Irattár 
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Búza Zsolt polgármester: A rendeletet is szeretném, ha elfogadná a képviselő-

testület, úgy hogy a 3§ 1 bekezdésében háztartásonként 2 m
3
 lágy lombos tűzifa 

szerepeljen.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ha megnyerjük és az önerőt ki tudjuk fizetni, 

akkor van arra lehetőség, hogy aki saját magának el tudja hozni, az érte menjen? 

Búza Zsolt polgármester: Nem lehet, csakis az önkormányzat szállíttathatja ki. 

Mivel a pályázat feltétele, hogy ez az önkormányzat kötelessége. 

Ezekkel a módosításokkal a rendeletet elfogadásra javaslom. 

 

Baks Község Önkormányzata Képviselő-testülete  11/2013 (X.15.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól 

 

 

Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt 

és az ülést bezárom 

 

 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

 

 

Kecskeméti Józsefné képviselő Kovács Gábor képviselő 

             jkv. hitelesítő             jkv. hitelesítő 
 


