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Készült:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 4-én (szerda)
15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Uzsa

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Madárné Németh Mária, Perger István, Sári Lajos és Gábor Oszkár képviselők

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra
Papp Éva

Jegyzőkönyvvezető:

Pappné Enyingi Anikó

körjegyző
szociális és gyámügyi vezető tanácsos
ügykezelő

Kovács Károly polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa
Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21.§-a alapján szabályszerűen került
összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül– egyhangúlag – az alábbiak szerint állapított meg:

NAPIRENDEK:

1. Tűzifa osztás

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Tűzifa osztás
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat hozzájutott 50 m3 tűzifához. A
képviselő-testületnek azt kell eldöntenie, hogy milyen rendezőelvek szerint kerüljön szétosztásra.
Szociálisan rászorulók kaphatnák. Véleménye szerint a rászorultságot nem csak anyagi oldalról kellene
megvizsgálni. Meg kellene határozni azt, hogy a jogosult maximum mennyi fát kaphat. Kérte ebben a
körjegyző és a szociális ügyintéző segítégét.
Gábor Oszkár képviselő: Kérdése, hogy egyáltalán van-e rá igény?
Kovács Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy van.
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Dr. Takács Nóra körjegyző: Véleménye szerint a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletből kellene
kiindulni és ezen felül kategóriákat meghatározni.
Papp Éva szociális és gyámügyi vezető tanácsos: Elmondta, hogy egyedülálló esetében az összeghatár
57.000 Ft, egyébként pedig 28.500 Ft egy főre jutó jövedelemhatár. Ezenkívül van a méltányosságból
adható segély, amikor jövedelemhatárra tekintet nélkül lehet megállapítani.
Kovács Károly polgármester: Méltányosságból azoknak szokták megállapítani, akik például hosszabb
ideig tartózkodtak kórházi kezelés alatt.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta Különböző feltételeket lehet szabni. A mennyiség tekintetében
érdemes volna csak a minimumot meghatározni.
Kovács Károly polgármester: 2 m3-re gondolt minimumként.
Perger István alpolgármester: Úgy gondolta, hogy egy tól-ig határt meg lehetne határozni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A pályázat benyújtásának feltételeit is meg kell határozni, mert a jogszabály
csak keretszabályokat tartalmaz. Lehetne például a benyújtási határidő január 15-től január 31-ig. Az
elbírálás történhetne a benyújtás sorrendjében, a készlet erejéig. Úgy gondolja, hogy nem kell hosszú
határidőt hagyni, mert a szükséges papírokat mindenki gyorsan, pár nap alatt be tudja szerezni. Így
februárban lehetne dönteni és meg is kaphatnák a fát.
Kovács Károly polgármester: Véleménye szerint először meg kellene határozni a helyi rendelet alapján a
szociális rászorultságot az anyagiak tekintetében.
Madárné Németh Mária képviselő: Elmondta, hogy vannak olyanok, akik rászorultak ugyan, de még
soha nem mentek az önkormányzathoz segítséget kérni.
Perger István alpolgármester: Szerinte csak annyit kellene beleírni, hogy méltányosságból is
megállapíthatják. Nem kellene részletezni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Véleménye szerint jobb ha konkrét feltételeket írnak, egyértelműbb.
Perger István alpolgármester: Úgy gondolja, hogy mindenképpen feltételként kell szabni azt, hogy
fatüzelése legyen. Ellenkező esetben visszaélés is előfordulhat.
Papp Éva szociális és gyámügyi vezető tanácsos: Elmondta, hogy mindenképpen bele kellene írni a
felhívásba a jövedelemhatárokat, mert akkor már nagyjából mindenki be tudja határolni, hogy megfelel-e a
feltételeknek.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Javasolta, hogy a tájékoztató minden háztartásban kerüljön eljuttatásra, mert
ha csak ki van plakátolva, azt nem biztos, hogy mindenki látja. Amennyiben a képviselő-testület
meghatározza a feltételeket, úgy a holnapi nap folyamán a körjegyzőség elkészíti a felhívást, amit el lehet
majd juttatni a lakossághoz. Így akár már hétfőtől be lehetne nyújtani az igényléseket.
Kovács Károly polgármester: A méltányosságnál figyelembe lehet venni olyant is, hogy például egy
nyugdíjasnak van 80.000 Ft nyugdíja, de abból 20-25.000 Ft-ot kifizet gyógyszerekre.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy bele lehet írni a magas gyógyszerköltséget is a feltételek
közé, de célszerű értékhatárt szabni. Ebben az esetben számlával kell igazolnia a költséget. Feltétel lehet
még az is, hogy nagycsaládban élnek és sok gyermek van a családban, egyedülálló, gyermekét egyedül
nevelő szülő, vagy munkanélküli van a családban.
Perger István alpolgármester: Ismételten elmondta, hogy mindenképpen bele kell írni azt is, hogy
fatüzeléses fűtőrendszerrel kell rendelkeznie.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Ebben az esetben nyilatkoznia kell róla.
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Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ezt az akciót 12.000 Ft-tal támogatja az
állam, az önkormányzatnak pedig 2.000 Ft-tal kell hozzájárulnia. Felmerül viszont fuvarköltség is, amiért
ide szállítják a fát.
Perger István alpolgármester: Kérdése, hogy honnan szállítják a fát?
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az Uzsai Erdészettől lesz. Tavaly 1.500 Ft/m3 körüli áron
szállították. Valószínűleg ez az összeg némileg emelkedett. Úgy gondolja, hogy a fuvardíjat a támogatott
fizesse meg.
Madárné Németh Mária képviselő: Egyetért a javaslattal.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztatóba bele kell foglalni azt is, hogy
meghatározott mennyiség áll rendelkezésre és az kerül felosztásra a készlet erejéig.
Sári Lajos képviselő: Úgy gondolja, hogy meg lehetne határozni, hogy minimum 1, maximum 3 m3 fát
kaphat egy család.
Papp Éva szociális és gyámügyi vezető tanácsos: Elmondta, hogy majd az elbírált kérelmek alapján
lehetne meghatározni azt, hogy családonként mennyi fát adnak.
Kovács Károly polgármester: Úgy gondolta, hogy meghozatja a fát és a közmunkásokkal összerakatja
köbméterenként rakatokba. Ha jön a jogosult, akkor viheti a számára meghatározott mennyiséget.
Madárné Németh Mária képviselő: Ebben az esetben viszont nem lehet tőle kérni a fuvardíjat.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy mivel eddig el kellett hozatni a fát, ezért lehet kérni a
fuvarköltséget. Mindenkinek saját magának kell megoldania a hazaszállítást. Úgy gondolja, hogy akkor
bele kell írni a hirdetménybe, hogy 50 m3 fa áll rendelkezésre. Az igényléseket január 9-től lehet leadni.
Nem gondolja, hogy január 31-ig kellene kitolni a leadások határidejét. Véleménye szerint egy hét alatt be
lehet szerezni minden nyilatkozatot. Javasolta, hogy a határidő január 9-től január 16-ig legyen.
Madárné Németh Mária képviselő: Kérdése, hogy milyen nyilatkozatok kellenek hozzá?
Papp Éva szociális és gyámügyi vezető tanácsos: Elmondta, hogy aki dolgozik, annak jövedelemigazolást
kell kérnie. A nyugdíjasnak a nyugdíjszelvénye kell. Ha a gyógyszerköltség bele lesz írva, akkor pedig
számla kell.
Gábor Oszkár képviselő: Úgy gondolja, minél rövidebb időt szabnak meg, annál hamarabb kiosztásra
kerülhet.
Kovács Károly polgármester: Javasolta, hogy a határidő január 9-től január 16-ig legyen.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Javasolta, hogy aki határidőn túl, illetve hiányosan adja be az igényét, az
kerüljön elutasításra.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a felhívásban szerepeljen összegszerűen a szociális
rászorultságra vonatkozó jövedelemhatár a rendelet alapján.
Papp Éva szociális és gyámügyi vezető tanácsos: Elmondta, hogy a közgyógyellátásnál méltányossági
jogcímen 2.850 Ft-os minimum gyógyszerköltség szerepel, ami nem egy magas összeg. Törvény alapján a
28.500 Ft 25 %-a, azaz 7.125 Ft a határ, amit meg kell haladnia ahhoz, hogy jogosult legyen.
Madárné Németh Mária képviselő: Véleménye szerint 10.000 Ft/fő feletti gyógyszerköltséget lehetne
bevenni a méltányosság feltételei közé.
Perger István alpolgármester: Véleménye szerint a munkanélküliség is lehetne feltétel.
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Papp Éva szociális és gyámügyi vezető tanácsos: Elmondta, hogy úgy is meg lehet fogalmazni, hogy ha
munkanélküli van a családban, akkor az méltányolható.
Kovács Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy az egyedül élőt is be lehet venni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Úgy gondolja, akkor lesz gond, ha több mint ötvenen lesznek jogosultak.
Perger István alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ebben az esetben sorsolni kellene. Mindenkit meg kell
hívni és mindenki jelenlétében kell sorsolni.
Kovács Károly polgármester: Kérdése, hogy meg lehet-e azt határozni, hogy aki az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint rászorult, az elsőbbséget élvez, és utána következnek a
méltányossági alapon történő elbírálások?
Dr. Takács Nóra körjegyző: Így is meg lehet határozni. Mindenképpen fel kell majd tűntetni a beérkezett
igényléseken, hogy melyik nap és hány óra, hány perckor adták le.
Kovács Károly polgármester: Javasolta, hogy az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra a hirdetmény:
szerepeljen benne, hogy 50 m3 áll rendelkezésre, kiosztás a készlet erejéig. Elsőbbséget élveznek a helyi
rendeletben meghatározott szociális rászorulók és itt kerüljön meghatározva számszerűen az összeghatár.
Méltányosságból kaphat az, akinek az egy főre jutó havi gyógyszerköltsége a 10.000 Ft-ot meghaladja,
egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, munkanélküli, vagy nagycsaládos, 2 hetet meghaladó
tartós betegsége áll fenn, vagy tartósan kórházban volt. Szerepeljen benne továbbá, hogy a szállítási
költséget a jogosultbak kell megfizetnie és mindenkinek minimum 1 m3 tűzifa adható.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

1/2012. (I.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a rendelkezésére álló 50 m3 tűzifát a
készlet erejéig szétosztja a szociálisan rászorultak
között.
2. Az igénylések leadási határideje: 2012. január 9 - 2012.
január 16. A késedelmesen benyújtott igénylések
elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek a helyi
önkormányzati rendeletben megfogalmazott szociális
rászorulók, tehát
a) akinél az egy főre számított havi családi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(28.500 Ft) nem haladja meg vagy
b) egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
(57.000 Ft).
4. Méltányosságból adható annak, aki
a) akinek a családjában van olyan személy, akinek az
egy főre jutó havi gyógyszerköltsége a 10.000 Ft-ot
meghaladja, vagy
b) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy

4

c)
d)
e)
f)

egyedül élő, vagy
munkanélküli van a családban, vagy
2 hónapot meghaladó tartós betegsége van, vagy
tartósan kórházi ápolás alatt áll.

5. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
feltételként szabja, hogy
a) Az igénylő rendelkezzen uzsai bejelentett
lakcímmel, valamint
b) az igénylő által lakott ingatlan fatüzeléses
fűtési rendszerrel rendelkezzen, melyről
nyilatkozni köteles.
6. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a családonként adható tűzifa
mennyisége minimum 1 m3.
7. A felmerülő szállítási költségek a jogosultat terhelik.
8. A tűzifa elosztása az igénylések beérkezése után
történik a készlet erejéig.
Határidő:
Felelős:

2011. január 16.
polgármester,
körjegyző

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 15.50 órakor a Képviselő-testület ülését
bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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