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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november
1 O-én 16.00 órakor megtartott rendkívüfl képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács Bálint, Szabó Mihály,
képviselők és Szabó György Róbert polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti Szilberhorn Erzsébet okleveles
építészt, Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyzőt és a megjelenteket. Megállapítja,
hogy 5 képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban
van-e kiegészíteni való indítvány?

Szabó Mihály új napirendi pontként tájékoztatást kér az iroda átalakitásokról, és az
ezzel kapcsolatos költségekről.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester és Szilberhorn Erzsébet okleveles építész.

2. A szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

3. Bejelentések.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert átadja a szót Szilberhorn Erzsébetnek, hogy ismertesse a
Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetéséről
szóló előterjesztést, melyet a testületi tagok korábban írásban ís megkaptak.

Szilberhorn Erzsébet köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a
településrendezési tervben jelenleg két módosítást kérvényeztek. Az egyik
módosítás a 102/2013. (XII. 21.) számú határozat szerint a 0152/1 23, 0152/229 és
0152/74 hrsz-ú telkeket az ott működő vállalkozás fejlesztése érdekében a
mezőgazdasági területböl gazdasági területbe kell sorolni. A második módosítás
szerint a 9/2014. (I. 27.) számú határozat szerint a településközpont vegyes területtel
határos lakóterületi besorolás illetve építési szabályozás felülvízsgálandó és a
telektulajdonosi igények alapján szükség szerint módosítandó.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy az érintett területek tulajdonosai a
településrendezéssel kapcsolatos költségekről tudnak-e?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy e-mailben tájékoztatva lettek.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a második módosítás esetében is tud a tulajdonos a
költségekről.

Kovács Bálint javasolja, hogy Szilberhorn Erzsébet tájékoztassa a testületet.

Szilberhorn Erzsébet elmondja, hogy az első esetben, mivel ott már telephely
működik is a környezeti vizsgálat a rendezési tervmódosítást megelőzően
elmaradhat. Az 54. sz. főútvonal mentén kiépítendő kerékpárút viszont érinti az
ingatlant, annak a megépitésekor ki kell sajátitani a szükséges területet.

Konfár János megjegyzi, hogy a tulajdonosnak tudomása van róla, mert az
egyeztető tárgyaláson részt vett és tudomással bír róla.

Szilberhorn Erzsébet megjegyzi, hogy úgy tapasztalta, hogy csodálkozott ezen a
tényen.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy a befizetés hogyan működik?

Hegedűs Gáborné, továbbszámlázzuk és az önkormányzat részére befizeti az
érintett.

Szabó György Róbert a megrendelésre szerződést kötünk.

Szilberhorn Erzsébet ezt csak akkor tudja felvállalni az Építészműhely, ha biztosan
kiegyenlitésre kerül a számla a megrendelő részéről.

Szabó György Róbert véleménye szerint határozatba kell foglalni, mellyel a testület
egyetért. A másik esetben nem szükséges környezeti vizsgálat.

Szilberhorn Erzsébet elmondja, hogy a Keviterv tájékoztatása szerint a
megépítendő szennyvíztisztító telep területéhez szükséges úthoz 12 m szélességet
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kell megvásárolni a már meglévő 0147/220-as és 0147/307-es hrsz-ú utakhoz. Így a
sarkoknál külön plusz íveket nem szükséges megvásárolni. Nem kell külön
indokolás, egyeztetés, külön közlekedés alátámasztó munkarész.

Konfár János megkérdezi, hogy hány tulajdonostól kell vásárolni területet?

Szabó György Róbert, egy tulajdonossal kell tárgyalni.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy az alaptérképek régiek.
Megkérdezi, hogy meddig lehet használni ezeket?

Szilberhorn Erzsébet elmondja, hogy nem lehet lecserélni egyenlőre a Földhivatali
nyilvántartás szerint nem cserélhetők ki, 2018-ig használhatók. 2015 év végéig
módosíthatók. Új jogszabályi alapra helyezettet kell alkotni, az akkor hatályos
alapszabályok szerint. Most is lehetne készíteni, de kötelezés nincs. A digitális térkép
kb. 1,5 m Ft-ba kerül.

Konfár János megkérdezi, hogya 2016-2017-es évekkel mi a helyzet?

Szilberhorn Erzsébet elmondja, hogyha nagyon akar, akkor egy településszerkezeti
egységet, lakátömbnyi, majorsági területre önálló tervet kell készíteni az országos
előírásoknak megfelelően. Foltra külön önálló építési szabályzat vonatkozik. A 2000-
es évek elején is volt egy ilyen határidő, de mindig húzták, halasztották.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Genevation Aircraft Kft. településrendezési
módosítási kérelméről beszéltek, megvan az árajánlata. Elkerült a Kft. részére, de
még nem érkezett válasz.

Szilberhorn Erzsébet a Tavasz utcával együtt volt 150 e Ft a költség.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a másikról nem döntött a testület. Nem jeleztek,
hogy kérik-e a megosztást, vagy nem.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a testületi tagokat.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8612014. (Xl. 10.) határozata
Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
módosításának egyeztetése

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a településszerkezeti terv és a helyi épitési szabályzat
102/2013. (XII. 21.) és a 9/2014. (I. 27.) határozatokkal
indított módosításának a településfejlesztési koncepcióról
az integrált településfejlesztési stratég/áról és a
településrendezési eszkőzőkrő valamint egyes
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települósrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XL ) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.
5 szerinti egyeztetéséről szóló tájékoztató alapján az
alábbi döntést hozta:

1.) A 0152/123 és 0152/229 hrsz-ú telkek beépítésre szánt
területi kijelölésére vonatkozó módosítás

a.) meglévő telephely bővítése érdekében indokolt.

b.) rendezési terv módosításához az „egyes tervek és
programok környezeti vizsgálatáról” szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. 5 (3)
bekezdése és 3. 5 alapján a környezeti
vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak,
mivel

ba) a módosítás csak a település egy részére terjed
ki

bb) a módosítás alá vont területen nem végeznek a
fenti Korm. rend. 1. 5 (2) bekezdés alá
tartozó tevékenységet,

bc) a módosítás alá vont területen nem végeznek a
fenti Korm. rend. 1. 5 (2) bekezdés alá
tartozó környezet-használatot jelentő
tevékenységet.

2.) A településfejlesztési döntésen kívül: a biológiai
aktivitásérték változatlansága érdekében szükséges
terület felhasználási változtatást tudomásul veszi.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szilberhorn Erzsébet kéri, hogy a szennyvíztisztító telephelyéről hozzon határozatot
a testület. Az önkormányzat kezdeményezi a településrendezési terv módosítását.

Szabó György Róbert véleménye szerint 3 árajánlatot kell bekérni a
szennyvíztisztító telepre vonatkozóan, hogy ki készítse el az építési szabályzat
módosítását.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
87/2014. (Xl. 10.) határozata
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Településrendezési terv módosításának kezdeményezése
a szennyvíztisztító telep ügyében.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 0147/295. hrsz-ú telken elhelyezésre kerülő
szennyvíztisztító telep helyi építési szabályzatban történő
feltüntetése érdekében kezdeményezi az építési
szabályzat módosítását. A Képviselő-testület megbízza
Szabó György Róbert polgármestert a tervezési munkára
vonatkozó 3 db árajánlat beszerzésére.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szilberhorn Erzsébet megkérdezi, hogy a kérelmek haladhatnak-e együtt, vagy van
e nagyon sürgős közöttük?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a repülőteres kérelem jelenleg nem sürgős.

Szilberhorn Erzsébet megjegyzi, hogy függetlenül attól, hogy a szennyvízzel
kapcsolatos településrendezési kérelem a legkésőbbi, valószínű, hogy megelőzi a
többi kérelem elbírálását, mert kiemelt jelentőségű beruházásról van szó, Igy
egyszerűsített eljárásra kerül sor.

A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a szociális tűzifa juttatásról szóló
rendelettervezetet, valamint a pályázati kiírás tervezetét a testület tagjai írásban
megkapták. Az elmúlt héten munkamegbeszélésre került sor a Családsegítő
Szolgálattal, a helvéciai Mikrotérségi Szolgálattal, az Igazgatási csoporttal együtt az
előterjesztéseket megbeszélték. A kérelmek kitöltésében és benyújtásában
segítenek a rászorulóknak. Részletesen kidolgozásra került, hogy kb. hány
háztartást érinthet. 146 m3-t kapott az önkormányzat, ettől a mennyiségtöl többre lett
beadva a pályázat. 186 háztartásra lehet maximálisan számítani, ha egységesen
kerülne szétosztásra, akkor még 1 m3 fa sem jutna egy igénylőre. Ha nem lesz
szerencsés a helyzet, akkor előfordulhat, hogy. maradnak ki családok. Ha a saját
erőt is hozzátesszük, akkor több m3 adható.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a KEFAG maximális áron küldött árajánlatot.
Ha olcsóbban be tudja szerezni az önkormányzat a tűzifát, akkor több m3 juthat.
Azért is jó, hogy a rendelet elfogadásra kerül, mert így mielőbb ki lehet írni a
pályázatot a beszerzésre vonatkozóan.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy annak tényét, hogy van-e az igénylő tulajdonában
tűzifa ezt a tényt ki ellenőrzi?
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Hegedűs Gáborné büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik mindenki erről,
amire külön felhívják a figyelmét a kérelem beadásakor.

Szabó Mihály véleménye szerint körültekintően kell eljárni a kérelmek elbírálásakor,
hogy csak és kizárólag azok részesüljenek e juttatásban, akik valóban rászorultak.

Forczekné Tóth Csilla elmondja, hogy a rendeletben meghatározott szempontokat
fokozottan figyelembe veszik már a kérelmek benyújtásakor. Megkérdezi, hogyha
lesz olyan rászoruló, aki nem tudja összeapritani a kapott tűzifát, annak költségét
bele lehet-e kalkulálni az önrészbe? Ha emiatt nem adunk a részére, akkor az is
probléma.

Szabó Mihály több egyedülálló idős személynél 20-30 év hozadéka most rakódik le,
hogy nincs, aki segítsen nekik.

Szabó György Róbert véleménye szerint nem lesz könnyű a helyzet.

Konfár János véleménye szerint, ha egy igénylőnek összeapríttatja az
önkormányzat, akkor a többiek is így kérik.

Kovács Bálint nem szabad eltérni, hogy ölfában kapja meg, másképpen tud-e
segíteni az önkormányzat?

Szabó György Róbert előny, aki összevágja, vagy az adott háztartás vállalja.

Konfár János véleménye szerint mindenki igy kéri.

Szabó Mihály javasolja, hogy több helyről kell beszerezni árajánlatot.

Konfár János megkérdezi, hogy jakabszállási tud-e beadni pályázatot a szociális
tűzifa igények kielégítésére?

Szabó György Róbert elmondja, hogy minél több árajánlatot kapunk, annál jobb.
Találkozott jakabszállási vállalkozóval személyesen, de nincs rá lehetősége, hogy
beadja a pályázatot, mert nincsen olyan saját területe, ahonnan ki tudná elégiteni az
igényeket.

Hegedűs Gáborné felhívja a figyelmet, hogy az erdőnyilvántartásban benne kell
lennie a pályázónak éserdőgazdálkodó nyilvántartási számot is kérnek.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy a pályázati kilráshoz, rendelethez van-e
még javaslat.

Szabó Mihály javasolja, hogy a fa összevágását ki kell iktatni.

Konfár János megjegyzi, ha jövőre is lesz ilyen lehetőség, már lesz egy tanulóév.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a szomszéd település jegyzője elmondta,
hogy még azt is kifogásolták náluk, hogy csomós a fa.
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Kontár János, vagy sok a kéreg.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a február 15-ős határidőt hogy lehetne előbbre
hozni?

Hegedűs Gáborné február 1-jére lehet hozni a beadási határidőt.

Kovács Bálint megkérdezi, hagy mikortól lehet benyújtani a lakosságnak a
pályázatokat?

Forczekné Tóth Csilla elmondja, hogy december 1-jétöl lehet sz igényeket
benyújtani.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy az apparátusnak elő kell
készíteni az adminisztrációs munkát. Meg kell rendelni a tűzifát. A testületnek jóvá
kell hagyni a rendeletet.

Hegedűs Gáborné megjegyzi, hagy előbb lesz a rendelet, így nem kell figyelni a
jogerőre emelkedést.

Szabó György Róbert elmondja, hogy november 17-én Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsági ülés lesz, ahol az árajánlatokat meg lehet nézni, sz ellenőrzést el kell
végezni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a rendeletben annyi változtatás lesz, hogy 30
napnál nem régebbi szövegrész törlésre kerül, mert 3-5 nap alatt megvan az
igazolás.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1212014. (Xl. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

Bejelentések:

Szabó György Róbert sz átalakitással kapcsolatban megkezdődött a költözés a
falbontás és falépítés, festés.
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Szabó Mihály megkérdezi, hogy a bővítés együtt jár-e létszám felvétellel?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a 9 fős létszámot nem kívánja bőviteni, de
technikai bővítésre sor kerül egy nagy teljesítményű irodatechnikai gépre. Jelenleg
8,1 m Ft a beszerzési ára. Kipróbálásra kerül az előző munkahelyén is ilyen volt
bérelve, igy Jött ki a legolcsóbban az üzemeltetés. Jelenleg nincs ennyi pénze az
önkormányzatnak. Így látja legkifizetődőbbnek, tekintettel arra, hogy 1-1 toner
beszerzése 10-15 e Ft.-ba kerül.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy ez független attól, hogy mennyit másolnak?

Szabó György Róbert elmondja, hogy 2,90 Ft+áfa laponként, ezzel megvan
minden. A színes tintapatronok beszáradtak, az Új géppel 15.- Ft a színes
lapnyomtatási költség minimális összege. Be lesz kötve mindenkihez, nagy
mennyiségű nyomtatás kell. Kiemeli, hogy ez a gép nagy teljesitményű szkennelő is
egyben. 170 e Ft-ért lett vásárolva egy kisebb teljesítményű gép, amely csak
szkennelésre alkalmas. Az összes szerződést, ami a hivatalban képződik, mindet be
akar szkenneltetni. Elektronikusan is bármikor meg lehessen nézni. Megosztja a
mappát internetes felhőben, a testületi ülések jegyzőkönyveit, pdf-eket is. Mikor
melyik hónapban melyik Jegyzőkönyvnek, mi volt a melléklete.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mi a terv a plusz személyzettel?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a
költségvetés tervezésénél elmondja a gondolatait. 7,6 főt finansziroz a költségvetés.
Erre a bizottsági ülésre vár mindenkit.

Szabó Mihály elfogadja a választ, csökkenteni nem akar, az emelés ellen van.

Szabó György Róbert a bizottság előtt részletesen megindokolja majd, hogy mit lát
szükségesnek. Szeretne együtt gondolkodni és dolgozni.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a kulturális alap terhére székvásárlás volt
engedélyezve erre az évre. Elfogyott-e a keret?

Szabó György Róbert még nem minden fogyott el, ki lesz fizetve, táblázatban
felvezetve, a tényleges költségek benne lesznek. Eredetileg 40 szék volt benne.

Szabó Mihály elmondja, hogy ajándékba kaptuk.

Szabó György Róbert, ha az, akkor ezek is ugyanebben legyenek áthÚzva. A
vállalkozók köszöntése és a falu karácsonyra van betervezve. Javasolja, hogy
szürke huzatú széket vásárolJunk a művelödési házba. Most, vagy a jövő évi
költségvetésbe legyen betervezve?

Kovács Bálint véleménye szerint a 44 m Ft felhasználásánál indokolni kellett, hogy
mire költJük el a pénzt. Célszerűbb lenne a jövő évi költségvetésbe tervezni.

Szabó György Róbert, miért vihetünk át pénzmaradványt? Azért, mert a művelődési
házban van bevétel.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az iskola díszburkolatával mi a helyzet?

Szabó György Róbert, a jövő évi költségvetésbe kerül bele.
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Szabó Mihály nem ért vele egyet.

Konfár János véleménye szerint már hideg lesz a kivitelezésre.

Forczekné Tóth Csilla, nem jelentkezett a vállalkozó.

Konfár János egyetért a fénymásolás kialakításával. Másik intézményben nincs
másolás, hol lehet hasznosítani.

Szabó György Róbert ez itt marad, akik erre dolgoznak közelebb van. A másik
nagyon régi, ha tönkremegy a központi dobegysége, nem célszerű javítani.

Kovács Bálint megjegyzi, hogy minden itt lesz egy helyen.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Kormányhivatalnak a jegyzökönyveket és a
mellékleteit is be kell szkennelni, az összes szerződést is. Az összes kulcsról
kulcsnyilvántartást kell készíteni és feliratozni. Nem tudja, hogy melyik mit nyit. Tűz
vagy bármi van, az óvodába, bölcsődébe legyenek kulcsok.

Szabó Mihály elmondja, hogy kötelező volt megtárgyalni a 44 m Ft felhasználását. A
koncepcióban Új feladat is akad, a 9 m marad, mire lesi felhasználva, mivel a
fűtésrendszer rossz.

Szabó György Róbert egyetért. Belülről látva, a hivatalra ráfér a felújítás. A
riasztórendszert is bővíteni kell, a két irodában, és a pénztárban sincs egyenlőre. Az
akkumulátort is cserélni kell. A Körzeti Megbizottól kérte, hogy a hátsó garázsból
pakoljon ki. Valahova a Felsőjakabi Iskolát ki kell üríteni, valamint a Szolgáltató Irodát
Is. (volt orvost rendelő) . irt a László György, hogy eleget tett ennek a kérésnek, de
az autóban közel 1 m Ft értékű kamera rendszer van benne és kéri annak az
elhelyezését a garázsban. Közben magánautó volt a garázsban. A rendörautóval
visszaállhat, de a sajátjával nem. Az irattárban elfogy a hely. Amit nem használnak a
kollegák, vigyék ki. A 44 m Ft terhére irattárat kell létrehozni a fogorvosi rendelő
felett ki lehetne alakítani az irattárat. A közelben kell megvalósítani. Dolgozunk rajta.
Kérdés: el lehet-e fogadni, hogy a rendőr visszaállhat-e oda?

Szabó Mihály elmondja, hogy a Tábornok Urral tárgyalt, hogy a rendőrautónak
biztosítjuk a helyet. Erről állapodtak meg, igy a község megkapta sz autót.

Kovács Bálint korábban használta a Nivát Is. Meg kell beszélni, hogy a
továbbiakban használhatja-e?

Szabó György Róbert használhatja a Nivát, de csak hivatali célra.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó György Róbert polgármester megköszöni
a megjelenést és a rendkívüli testületi ülést berekeszti.

Szabó György Róbert
polgármester cimzetes főjegyző
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MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testűlete
2014. november 10-én hétfőn 16 órai kezdettel
rend k ív (IIi ülést tart a Polgármesteri Hivatal

tanácskozó termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetése
Előadó: Szabó György Róbert polgármester és Szilberhorn Erzsébet okleveles építész

2. A szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása
ELőadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

3. Bejelentések.

Jakabszállás, 2014. november6.

I f?i bó György Róbert
131 m polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76/581-80O Fax: 76/581-802
06/20 939-2398

e-mail: polgarmester@jakabszallas.hu
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JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. november 10-én 16.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszk Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

MEGHÍVOTTAK:

TC..CLk

L

—

8. Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

10.

(

11.

12.

13.

14.

15.

16.



2.2. Táj ékoztatási szakasz véleményeinek összefoglalás a

70/2013.(V11L27.) Számú önkormányzati határozat szerinti partnerek (Eljr. 37.(4)a)
szerinti) véleményeinek összefoglalása

Tájékoztatót a közműüzemeltetők átvették:

Vélemény nem érkezett.



Államigazgatási szervek EIjr. 37.*(4)b) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása
Tájékoztatót a következő államigazgatási szervek megkapták:

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 6720. Szeged Horváth Mihály utca l/B.
2. ATIKOTEFE 6701. Szeged Pf 1048.
3. BKKM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. szerve 6001. Kecskemét Pf 112.
4. Katasztráfavédelmi Igazgatóság 6000. Kecskemét Deák F. tér 3.
5. Megyei Kormánybiv. Közlekedési Felügyelőség 6000. Kecskemét István kir krt 19/A
6. Bányakapitányság 5001., Szolnok Pf 164.
7. Kecskeméti Járási Hiv. Epítésügyi és Orökségvéd.. Hivatal 6000. Kecskemét Széchenyi krt 12.
8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6001. Kecskemét Pf. 186.
9. BKKM-i Kormányhivatal Földhivatala 6001. Kecskemét Ff100.
10. BKKM-i Kormányhivatal Erdészeti Igazg. 6001. Kecskemét Pf 130.
11. BKKM-i Kormányhivatal Növény. és Talajv. Igazg. 6001. Kecskemét Pf 171.
12. HM Hatósági Hivatal 1885. Budapest Pf 25.
13. Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala 6701. Szeged Pf 689.
14. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
15. Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Duna-völgyi Kirendeltség 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 7.
16. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 6500 Baja Széchenyi u.21C
17. Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1387 Budapest Pf. 30.
18. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 1675 Budapest Pf41.
19. Forster Gyula Nemzeti Orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 1014 Budapest Táncsics u. 1.

20. BKKM-i Megyei rendőr-főkapitányság 6001. Kecskemét Pf 302.

1. módosítás
l02/2013.(XI1.21. határozat szerint a 0152/123, 0152/229 és 0152/74 hrsz-ú telkeket az ott működő vállalkozás
fejlesztése érdekében gazdasági területbe kell sorolni.

2. módosítás
9/2014(1.27.) határozat szerint a településközpont vegyes területtel határos lakóterületi besorolás illetve építési
szabályozás felülvizsgálandó és a telektulajdonosi igények alapján szükség szerint módosítandó.

Államigazgatási szerv hivatkozás Állásfoglalás Válasz
Állami Főépítész CSD/0l/l44-4/2014.

Etv 6/A.* szerint
települési föépítész
kell

Partnerségi döntés 70/20 l3.(V111.27.)

kell. határozat

1 .módositás
szakmai szempontból helyhez kötött

nem szerencsés beruházás

Etv 7.*(3)e) Igazolás

betartandó velemenyezesi
dokumentációban

Eh’ 7.*(3)b)
betartandó

Étv, IOTÉK, Eljr.
elöirásainak való
maradéktalan
megfelelés kell.
Etv7., 9-13.*,
OTEK 2.*
Eljr. 9-17.*, 1-6. mell.

Építési és településrendezési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)Kormányrendelet
I



Területrendezési tervi
megfelelés igazolandó
2Eljr. 3. melléklet 12.
sor.

Örökségvédelmi Örökségvédelmi
hatástanulmány kell állásfoglalás szerint
(2001. évi LXIV. nem készül.
törvény 66.(I)

Környezeti értékelés
kell 1. jelű
módosításhoz. Orökségvédelmi

állásfoglalás szerint
Egyeztetés és a nem készül új
jóváhagyás eljárási hatástanulmány
szabályainak
ismertetése.
Elj.37.(l)-(6)
Étv 8.*(5)
Eljr. 38-40.*

43
.

ATIKÖTEFE 74571-5-3/2014. Egyeztetésben részt Véleményezés
kíván venni, résztvevüje

: zajterhelési
határértékek
teljesilendők
Környezeti vizsgálat
nem szükséges

Kormányhivatal BKR-001/01963-212014. Általános feltételek Véleményezés
Népegészségügyi Szakíg. szene teljesítése résztvevője

Egyeztetést kér
Katasztrófavédelmi I 92-5/20 14/EHAT Alt. feltételek Belvízveszélyes
Igazgatóság teljesítése területeket a hatályos

Belvizveszélyes terv lehatárolja.
terület lehatárolandó.
Egyeztetést
elektronikus
adathordozón kér

Kormányhiv. Közlekedési BKJUO/354/4/2014. Kifogása nincs, Véleményezés
Felügyelőség egyeztetést kér résztvevője

I. módosításnál
Magyar Közút
egyeztető tegyen.

Bánvakapitányság SZBK/2403-2/201 3. nem válaszok
J(j5j Hiv. Epúésü,vi és BK-05D/008/764-5/2014. Közvetlen
Orökség-véd. Hivatal örökségvédelmi

érdekei nem érint.
Nem kíván
egyeztetni.

Kiskunsági Nemzeti Park I 169-5/20 14. kifogása nincs, Véleményezés
Igazgatóság egyeztetést kér résztvevője

Kormányhiv. Fölúhivatala 10080/5/2014. földvédelmi érdeket
nem sért,
digitális tervet kér.

Konnányhiv. Erdészeti Igazg. BKG/Ol/07409-2/2014. Nem kíván egyeztetni
HMHatóságiHivatal 5715-1/2014/hhi Nem kíván egyeztetni
Kormányhh. Növény. és Talajv. nem válaszolt
fgazg.

2 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepulésrendezési eszközökröl,
valamint egyes telepulésrendezési sajátosjogintézményekről szóló 314/20 12. (Xl. 8.) Korm. rendelet
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Nemzeti Média és Hírközlési CE/23604-2/2014. Egyeztetést kér Véleményezés
Hatóság résztvevője
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi nem válaszolt
Hatóság,
Nemzeti Környezetügyi Intézet NADUOO66-007/2014. Korábbi nyilatkozatait
Alsó-Duna-völgyi Kirendeltség fenntartja.
ADUVIZIG 0374-O 1 1/20 14. Korábbi nyilatkozatait

fenntartja és
kiegészíti

Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH/UH/228/9/2014. Nem kíván egyeztetni
Utügyi, Vasúti és Ha/ózási Hiv.
Forster Gyula Központ 100/101-4/2014. Nem kíván egyeztetni
BKKM-i Megyei rendőr- 03000/5198/03/2014. ált. Nem kíván egyeztetni
főkapitányság
NKH Légügyi Hivatal nem válaszolt

A véleményezési szakasz államigazgatási szervi résztvevői az Eljr. 37.*(4)bekezdés

figyelembevételével a következők:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Allami Föépítész

ATIKOTEVIFE

BKKM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. szerve

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kormányhiv. Közlekedési Felügyelőség

Magyar Közút Nonprofit Zrt
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

BKKM-i Kormányhiv. Földhivatala

Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala

ADUVIZIG

NEKI Alsó-Duna-völgyi Kirendeltség
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Önkormányzatok Eljr. 37.(4)e) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása

Előzetes tájékoztatót átvette:
1. Bács-Kiskun Megyei Onkonnányzat
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata
3. Fülöpjakab Községi Onkormányzat
4. Kiskiinfélegyháza Városi Onkormányzat
5. Bugacpusztaháza Községi Onkormány2at
6. Orgovány Nagyközségi Onkormányzat

Tájékoztatást adó Hivatkozás Állásfoglalás
önkormányzat
Kiskunféigyháza 1327-2/2014. Nem kíván egyeztetni
Bugacpusztaháza 509/3/2014. Kifogása nincs
Orgovány 1799-2/2014. Kifogása nincs

A véleményezési szakasz önkormányzati résztvevője az Elj. 37.*(4)bekezdés
flgyelembevételével: Bugaepusztaháza Községi Onkormányzat

Orgovány Nagyközségi Onkormányzat
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Szabó Györ’ Róbert úrnak, Ugiitztézó: ‘uraina j/(//U

polgármester Tc/eJm: (1) 431-1690
Tárgy: 2014. dvi tü:t1őani’ag
támogatásról szó/ó támogatói okirat

Jakabszállás

Petöfi S. utca 14.
6078

Tiszteli Polgármester Úr!

A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium Ismét vizsgálta annak lehetőségét, hogy a
szociálisan rászorulókat, egyedül élő idős embereket fenyegető vcszélyhelyzet megelőzésére
segítséget nyújthasson a téli időszakban.

A Kormány az 1516/2014. (IX. 16.) Korm. határozatban döntött a IX. Ilelyi önkormányzatok
támogatásai fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról, melynek felhasználására vonatkozó
részletszahályokat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti.

Bizonyára Ön számára is ismeretes, hogy a költségvetési lbrrások szűkösek. Ettől Riggetlenűl
kerestük annak a lehetőségét, hogy a településen élő szociálisan rászorulók részére segítséget
nyújthassunk. A rendelkezésre álló források ismeretében a bejelentett igényeket a Minisztérium a
lehető legnagyobb mértékben igyekszik kielégíteni.

A fentiekre való tekintettel Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr a ehr42 önkormányzati
információs rendszerben 217 523 igénylésazonosítóval regisztrált. a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása iránti pályázatukal pozitív
elbirálásban részesítette.

Miniszter Úr döntés alapján önkormányzatuk rószerc 2 595 880 forint összegű Vissza nem térítendő
egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 146 erdei köbméter
keménylombos tűzifa vásárlásra használhat fel.

Az önkormányzat a támogatást a Rendelet 4. alapján használhatja fel. A Rendelet
4. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat
az erdőgazdálkodótól, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a Rendelet
I. * (2) bekezdésében meghatározott ámál kedvi-zöbb feltételekkel tudja beszerezni. A települési
Önkormányzat a támogatott mennyiségnél több oamakőszenet is vásárolhat, ha a meghatározott
minőségi követelményeknek megfelelő bamakőszenet a Rendelet 1. (2) bckczdásébcn
meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

1051 Budapest! József Attila u, 2-4. Telek.n. (061)441-1330 Fax: (061) 441-1676



A tüzifa valamint a szén szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik (Rendelet
5. * (1) bekezdése). A települési önkormányzat aszociális célú tüzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kérhet (Rendelet 5. * (2) bekezdése).

A támogatás folyósítására a miniszter utalványozása alapján soron kívül egy összegben került sor
(Rendelet 6. ).

Javasolom. hogy az erdőgazdálkodóval a szállítás pontos részleteit előre egyeztessék, különösen a le
és felrakodás részleteit, költségeit. Javasolom továbbá, hogy lehetöség szerint vonják be
a közfoglalkoztatouakat a program lebonyoIitá;ába. ezáltal mérsékelhetőek a szállitásból eredő
költségek. Szükség esetén a közfoglalkoztatottak segítsék azon egyedülálló idős. rászoruló
lakosokat, akiknek nehé7_séget okozhat a támogatásként megítélt tűzifa aprítása.

A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet
2015. február 15-ig oszthatja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi
felhasználása legkésőbb 2015. március 31-ig történhet meg. A támogatás felhasználásáról
2015. április 15-ig a Magyar Allamkinestár felé köteles elszámolni. a Rendelet 2. számú
melléklete szerinti adatlapon. A támogatási összeg elszámolúsához szükséges
az önkormányzat nevére kiállított számla, amely tartalmazza a vásárolt tűzifa m3-ének vagy szén
q-nak mennyiségét, a tűzifa illetve szén fajtáját és a fizetendő összeget (azaz a támogatás és az
önrész összegét összesen), továbbá a jogosultak részére megállapított határozat ás az általuk
átvett lüzifa illetve szén mennyiségére vonatkozó átvételi elismen’ény hitelesített másolata
alapján üsszesitett, polgármester által aláírt táblázat.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatás és az önrész együttes nettó összege
eléri a közbeszenésekről szóló 2011. évi Cviii. törvényben meghatározott értékhatárt, a
törvényben meghatározottak szerint kell eljárniuk. Tájékoztatom továbbá. hogy a tüzifa vagy
szén vágárlága soráx a százezer Forint értékhatá;t meghaladó megrendelésére irányuló szerződést
kizárólag írásban köthető.

Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a knti célra nem, vagy csak részben használja
fel. annak maradványáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Aht) ás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Avr.) szerint haladéktalanul köie]es lemondani és azt visszafizetni. Jogosulatlan
igénybevétel esetén és a visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot kell fizetni.

A költségvetési támogatással kapcsolatos imtok. valamint a költségvetési támogatás felhnszaálását
alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje 2017. december 31-e.

A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, valamint az Áht. és az Ávr.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Bizom abban. hogy e támogatás hozzájárul a szociálisan rászorulók háztanásaiban a téli fűtési
problémák enyhítéséhez.

Budapest, 2014. október 28.
lidvözlettel:

1

Pogácsás ‘yísói.
/c1 “.

* L *



L melléklet
Kérelem szociális tűzifa igénylésére

Név’
Anyja neve’
Születési hel idő’
Lakóhely’ település

közterület neve házszám.
Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével)

település közterület neve házszám.

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása: (házastárs. élettárs, húszévesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb. önálló keresettel nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmásyokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nétkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt) (ci megfelelő
rész/részek a/áh úzandók,).

‚ ... Jövedelme FWhó:Nev: Szul. ev, ho, nap: TAJ szam:

A kérelmező az alábbi ellátásokban részesül:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
c) lakásfenntartási támogatásra,
d) halmozottan hátrányos helyzetü gyermeket nevelő család.
(a megfelelő rész aláhúzandó).

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a háztartásomban élő személyek
egyikének sincs a birtokában 2 m3 - nél nagyobb mennyiségű tűzifa.

Csatolandók az Szt. 10. -ban meghatározott jövedelmekről kiállított jövedelemigazolások. Részletes
leírás a hátoldalon!

Kelt’

kérelmező aláírása



Tájékoztató információk

Jövedelem igazolások:
a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem

igazolása,
- családtámogatási ellátásokról (nl:családi pótlék; GYES, GYET,) igazolást kérni nem kell, mert lzivatahmk
elektronikus úton szerzi be az igazolást
- Nyugdfolyósító Igazgatóságtól kapott ellátások esetén szükséges az elmúlt hónap nyugd[jszelvénye és az év elején
kiadott igazolás.

b.) -a nem havi rendszerességgel szerzett, ill. vállatkozásból őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell igazolni.

c.) ha ajövedelem alkalmi munkavégzésből származik, annak összegéröl nyilatkozni kell.
Tájékoztatjuk, hogy ajövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

ci,) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszünt,

c) a közfoglalkoztatásból szármuzó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegét meghaladó részét.

Nem minősül jövedelemnek. igy a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt,
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a
szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit,
a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön
törvény alapján biztosított juttatást, az aLkalmi munkavállalói könnwel történő munkavégzés. az
egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi
ellenértékét, a házi segítségiiyújás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

Egy jogcímen csak egyszer lehet támogatást igényelni. Háztartásonként csak egy személy igényelhet
támogatást, melyet a I. ;neUékkt szerinti formanyomtatványon kell benyújtani lekésőbb 2015. február 1-

jéigvay a tűzifa keretének kimerüléséi2.

Egy személyes háztartás részére legfeljebb I m3 tűzifa adható. Két, Vagy ennél több személyes háztartás
részére legfeljebb 2 m3 tüzifa adható.

Azzal szemben, aki a rendeletben biztosított szociális tűzifa juttatást joosulatlanul és rosszhiszeműen
veszi iEénvbe vav értékesíti. a szociális iaz2atásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást kell lefolytatni.

A támogatási kérelemről szóló döntés meghozatalára a Képviselő-testület az Egészségügyi ás Szociális
Bizottságot bízta meg.

A kérelmeket a szociális iroda munkatársainak Lehet leadni ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 8:00-12:00 ás 13:00-17:00
kedd 8:00-12:00
szerda 8:00-12:00
péntek 8:00-12:00

Érdeklődni lehet a 76/382-145-ös telefonszámon a 104-es mefléken.
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1. melléklet
Kérelem szociális tűzifa igénylésére

Né
Anyja neve’
Születési hely’ idő’
Lakóhely’ település

közterület neve házszám.
Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével)

település közterület neve Jiázszám.

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása: (házastárs, élettárs, húszévesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappa]i oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg,
az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott,
illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelözöen is
fennállt) (‘a megfelelő rész/részek aláhúzandók.).

‚ ... Jövedelme Ft/hó:Nev: Szul. ev, ho, nap: TAJ szam:

A kérelmező az alábbi ellátásokban részesül:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára.
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
c) lakásfeimtartási támogatásra,
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(a megfelelő rész aláhúzandó,).

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nvilatkozom. hogy a háztartásomban élő
személyek egyikének sincs a birtokában 2 m3 - nél nagyobb memiyiségü tűzifa.

Csatolandók az Szt. 10. -ban meghatározott jövedelmekről kiállított jövedelemigazolások.
Részletes leírás a hátoldalon!

Kelt’

kérelmező aláírása



Tájékoztató információk

Jövedelem igazolások:
a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó

jövedelem igazolása,
- családtámogatási ellátásokról <“pl:családi pótlék, GYES, GYET,.) igazolást kérni nem kell, mcii hivatahrnk
elektronikus úton szerzi be az igazolást
- Nyugdfolyósitó Igazgatóságtól kapott ellátások esetén szükséges az elmúlt hónap nyugdszelvénye és az év
elején kiadott igazolás.

b.) -a nem havi rendszerességgel szerzett, ill. vállalkozásból őstermelésből származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell
igazolni.

c.) ha ajövedelem alkalmi munkavégzésből származik, annak összegéröl nyilatkozni kell.
Tájékoztatjuk, hogy ajövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
q) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

összegét meghaladó részét.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt,
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot,
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli kőzlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

Egy jogcímen csak egyszer lehet támogatást igényelni. Háztartásonként csak egy személy igényelhet
támogatást, melyet a I. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani legkésőbb 2015.

február 1-jéi vaav a tűzifa keretének Mmerüléséie.

Egy személyes háztartás részére legfeljebb I m3 tűzifa adható. Két, vagy ennél több személyes
háztartás részére legfeljebb 2 m3 tűzifa adható.

Azzal szemben, aki a rendeletben biztosított szociális tűzifa juttatást jonosulatlanul és
rosszhiszeműcn veszi inénybe vany értékesíti, a szociális iazatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást kell lefolytatni.

A támogatási kérelemről szóló döntés meghozatalára a Képviselő-testület az Egészségügyi és
Szociális Bizottságot bízta meg.

A kérelmeket a szociális iroda munkatársainak lehet leadni ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 8:00-12:00 és 13:00-17:00
kedd 8:00-12:00
szerda 8:00-12:00
péntek 8:00-12:00

Érdeklődni lehet a 76/382-145-ős telefonszámon a 104-es melléken.
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Rendelet-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2014. ( ) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 10. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. (1)
bekezdés a) pontjában foglaltakra az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével
az alábbi rendeletet alkotja:

11

A rendelet hatálya kiterjed a szociális rászoruitságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 9/2003. (IX. 9.) önkormányzati rendelet ] .*-a szerinti személyekre.

2.

A szociálisan rászowlók részére a téli fütéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás
formájában támogatás nyújtható, a 46/2014.(IX. 25.) BM rendeletben meghatározott keretösszeg
erejéig.

3. *

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható armak a személynek Vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. illetve időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntadási problémákkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 180%-
át, egyedül élő személy esetében a 220 %-át és a lakásáink Ejtését fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja, feltéve hogy a háztartásban élő személyek egyikének sincs a
birtokában 2 m3-nél több tűzifa.

(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításakor az Szt. 10. (2)-(4) bekezdés szerinti szabályokat
kell alkalmazni.

(3) A döntés során előnyben kell részesíteni az Szt.
a) 33.

‘
37. . -ában szabályozott aktív korúak ellátására,

b) 32/8. *-ában szabályozott időskorúakjáradékára,
c) 55/A. b) pontja alapján adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra,
d) 38. -a alapján járó lakásfenntartási támogatásra jogosultakat, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 67/A * (2) bekezdése szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családokat.

(4) A d) pontban szereplő ellátás természetbeni támogatásként történő nyújtása nem zárja ki a
jogosult e program keretében történő részvételét.



4. *

(1) Egy jogcímen csak egyszer lehet támogatást igényelni. Háztartásonként csak egy személy
igényelhet támogatást, melyet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani legkésőbb
2015. február 1-jéig vagy a tűzifa keretének kimerüléséig.

(2) Egy személyes háztartás részére legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. Két, vagy emiél több személyes
háztartás részére legfeljebb 2 m3 tűzifa adható.

(3) Azzal szemben, aki az e rendeletben biztosított szociális tűzifa juttatást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen veszi igénybe vagy órtékesiti, az Szt. 17. * (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást
kell lefolytatni.

(3) A támogatási kérelemről való döntést a Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális
Bizottságra átruházza.

Záró rendelkezések

5. *

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. május 31-én hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2014. december 1. napjától kell alkalmazni.

Jakabszállás, 2014. november 3.

I
Sz ó György Róbert Hűs Q omé
polgármester

t

jegyző

A rendelet kihirdctve: 2014
%6:u .d4J
Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző
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Pályázati kiírás tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata pályázatot hirdet tüzifa vásárlás céljából.

Pályázati feltételek:

Beszerzésre kerülő tűzifa leírása:

kemény lombos fafajtából készült ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm
átmérőjű tűzifa

Szállítás:

a teljes megvásárlásra kerülő tűzifa mennyiséget Jakabszállásra kell szállítani

Pályázathoz csatolni kell:

• a m3-ként nettó és bruttó ár megjelölése

• erdögazdálkodásról szóló nyilvántartásból kiadott 30 napnál nem régebbi igazolás (vagy
kivonat)

• egyéni vállalkozó pályázó esetén nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, cég esetén
képviseletre jogosító aláírási címpéldány és adószám igazolása

• kőztartozásmentes adózói igazolás, ha nem szerepel a nav.gov.hu KOMA adatbázisban

• kapcsolattartó személyének és telefonos elérhetőségének megjelölése

A pályázatnál előnyben részesül:

- aki vállalja a háztartásonkénti szétosztást és annak elszállítását,

- aki a háztartás kérésére, -melynek díját az adott háztartás vállalja- 20-30cm hosszúságúra
szétdarabolja a 100 cm hosszú tüzifákat.

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázatot Szabó György Róbert polgármester részére kell beadni személyesen vagy postai úton
(6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.) 2014. november 17-én 16:00 óráig.
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Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 10. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
fgyeIemmel a települési önkormányzatok szociális tüzelöanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáró] szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra az
Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

I I

A rendelet hatálya kiterjed a szociális rászorultságtól Riggő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
9/2003. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 1.-a szerinti személyekre.

2.*

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tüzifa biztosításához természetbeni ellátás
fonTlájában támogatás nyújtható, a 46/2014.(IX. 25.) BM rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig.

3. *

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki
létfemtartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan
fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 180%-át, egyedül élő személy esetében a 220 %-
át és a lakásának fütését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, feltéve hogy a háztartásban élő
személyek egyikének sincs a birtokában 2 m3-nél több tűzifa.

(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításakor az SzI. 10. (2)-(4) bekezdés szerinti szabályokat kell
alkalmazni.

(3) A döntés során előnyben kell részesíteni az Szt.
a) 33. ‘ 37.

. *ában szabályozott aktív korúak ellátására,
b) 32/B. -ában szabályozott időskorúakjáradékára.
c) 55/A. b) pontja alapján adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) 38. -a alapján járó lakásfenntartási támogatásra jogosultakat, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt) 67/Á (2) bekezdése szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

(4) Ad) pontban szereplő ellátás természetbeni támogatásként történő nyújtása nem zárja ki ajogosult e
program keretében történő részvételét.



4.

(1) Egy jogcímen csak egyszer tehet támogatást igényelni. Háztartásonként csak egy személy igényelbet
támogatást, melyet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani legkésőbb 2015. február 1-
jéig vagy a tűzifa keretének kimerüléséig.

(2) Egy személyes háztartás részére legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. Két, vagy ennél több személyes háztartás
részére legfeljebb 2 m3 tüzifa adható.

(3) Azzal szemben, aki az e rendeletben biztosított szociális tűzifa j uttatást j ogosulatlanul és rosszhiszeműen
veszi igénybe vagy értékesiti, az Szt. 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást kell lefolytatni.

(3) A támogatási kérelemrő] való döntést a Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
átruházza.

Záró rendelkezések

5.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. május 31-én hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2014. december I. napától kell alkalmazni.

Jakabszállás, 2014. november 3. f ‘...
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A rendelet kihirdetve: 2014. november 25.
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