
1 

 

Gomba Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. október 3. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

 

 

 

Az ülésen hozott rendelet és határozatok: 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelete a szociális célú 

tüzelőanyag támogatásról 

 

 

217/2014.  (X. 03.) képviselő-testületi határozattól   a  

218/2014. (X. 03.) képviselő-testületi határozatig 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 3. napján 9
00 

órai kezdettel a Gombai Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. sz.) 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen voltak: jelenléti ív alapján Lehota Vilmos  polgármester   

      Szabó Gyula  képviselő 

      Szegedi Csaba  a Pénzügyi Bizottság elnöke 

      Tóth József  az Ügyrendi Bizottság elnöke 

   dr. Zimonyi Károly a Szociális- és Gyámügyi Bizottság 

elnöke 

      Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

     Varga Sándor  aljegyző 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Üdvözölte a rendkívüli ülésen megjelenteket. Köszöntötte az ülésen megjelent jegyzőt és az 

aljegyzőt. Megállapította, hogy az ülés a polgármester és 4 képviselő megjelent, az határozatképes, 

így azt megnyitotta. Megjegyezte, hogy Petrik Zita képviselő és Tasi Péter alpolgármester 

bejelentették, hogy az ülés munkájában nem tudnak részt venni. Ismertette, hogy az ülés 

jegyzőkönyvét hangfelvételről a jegyző készíti.  

 

Elmondta, hogy az ülést azért kellett összehívni, mert települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) az előző rendkívüli ülést követő napon, 2014. szeptember 25-én jelent 

meg a Magyar Közlönyben, és 2014. október 6. a támogatási igény bejelentésének határideje. A 

támogatási igény bejelentéséhez szükséges a Képviselő-testület saját forrás vállalását rögzítő 

határozatát is csatolni. A szociális célú tüzelőanyag támogatásának szabályait pedig a közeljövőben 

önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. Kérte, aki egyetért azzal, hogy az ülés napirendjeként a 

Képviselő-testület elfogadja a szociális célú tüzelőanyag támogatás lehetőségéről és feltételeiről 

szóló tájékoztatást, valamint a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 

megállapította, hogy 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

217/2014. (X. 03.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. október 3-ai 

rendkívüli ülés napirendi pontjaira előterjesztett javaslatot és azt az alábbiak szerint 

fogadta el: 

 

1. Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyag támogatás lehetőségéről és feltételeiről, 

javaslat a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő:     Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:    Varga Sándor aljegyző 

 

Határidő:  azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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1. napirendi pont 

 

Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyag támogatás lehetőségéről és feltételeiről, javaslat a 

szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Ismertette, hogy a meghívóval együtt előző napon megküldésre került Képviselőtársai részére az 

előterjesztés a határozati javaslattal, valamint a tárgyban előkészített rendelettervezet.  

 

Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy támogatást az a települési önkormányzat 

igényelhet, aki vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér, és a szociális rászorultság, valamint a 2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 

tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 

időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 

támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 

- háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 

A rendeletre az elszámolásban hivatkozni kell. 

 

Indítványozta, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint tűzifára 

nyújtson be támogatási igényt, hiszen a korábbi években is fát adtak a rászorulóknak. Úgy vélte, 

hogy a fa lenne az ideálisabb tüzelőtámogatás, hiszen a szén a használatban lévő fatüzelésű 

kályhákra veszélyes lehet, nem beszélve a széngáz által előidézhető balesetekről azokban a 

háztartásokban, akik nincsenek a szénfűtéshez hozzászokva.  

 

Elmondta azt is, hogy korrekcióra szorul az előterjesztésben rögzített 164 m
3
-es mennyiség, amit a 

lakásfenntartási támogatásban részesülő átlagos 82 fő alapján számítottak. A Magyar Államkincstár 

által működtetett ebr42 rendszer csak 158 m
3
-t enged rögzíteni. Így a saját forrás mértékét is ez 

alapján lehet 158.000,- Ft + ÁFA-ban, azaz 200.660,- Ft-ban meghatározni. 

 

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e az előterjesztésben rögzítettekkel, valamint a 

szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás nem lévén kérte, aki az 

előkészített határozati javaslatot azzal a módosítással elfogadja, hogy a maximálisan igényelhető 

158 m
3
 tűzifa alapján a saját forrás összege 200.660,- Ft-ban kerüljön meghatározásra, 

kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

218/2014. (X. 03.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

  

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális célú tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására – 82 fő lakásfenntartási 

támogatásban részesülő ellátott alapján – 158 erdei m
3 

kemény lombos fa 

vonatkozásában.  
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2. A Képviselő-testület az önrészt az 1. pontban foglaltak alapján 158.000,- Ft + 

ÁFA, összesen 200.660,- Ft összegben, továbbá a tűzifa beszerzéshez 

kapcsolódó szállítási költséget a szükséges mértékben az általános tartalék 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2014. október 06. 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester 

 

Lehota Vilmos polgármester 

A tűzifa juttatás megalapozását elősegítő döntést követően kérte, hogy a támogatás részletszabályait 

tartalmazó rendelettervezet alapján a Képviselő-testület tegyen eleget az elszámolás jogszerűségét 

biztosító rendeletalkotási kötelezettségének is. Megkérdezte, hogy az előterjesztés mellékleteként 

megküldött rendelettervezethez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 

 

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Jelezte, hogy a tervezet két 5. §-t tartalmaz. Kérte, hogy rendeletalkotás esetén az elírás kerüljön 

javításra. 

 

Lehota Vilmos polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, javaslat? További hozzászólás nem lévén kérte, aki 

egyetért a tervezet alapján a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy  

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkotta 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2014. (X. 03.) önkormányzati rendeletét 

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 

 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Lehota Vilmos polgármester 

További felvetés nem lévén megköszönte a jelenlévők munkáját, s az ülést 9
20

-kor bezárta.  

 

 
 

 

Lehota Vilmos      Kósa Erzsébet Anikó 

                        polgármester                jegyző 


