
Jakabszállás Község Onkormányzata

Képviselő-testülete

rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

1/2016. Január 04.





Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. Január 4-én
16.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

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

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7
fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkőnyvvezetönek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az irásban kiadott meghivóban szereplő napirend
megtárgyalását.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz?

Nem volt több Javaslat.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1) Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban előírt
kötelezettségek teljesítéséröl.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2) Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 12/2015. (Xl. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

3) Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai
anyagok megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséröl szóló előterjesztést. A
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (111.28.)
határozata alapján az Önkormányzat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
Törvény 36 (2) bekezdés c. pontja alapján térítés mentes tulajdonba adásra
vonatkozó igényt nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé vált az
alábbiakban megjelölt állami tulajdonú szakanyagokra.

A szerződés SZT37185 számon 2012. február 23-án megkötésre került. Az
anyagokat átvettük és az önkormányzat raktárában tároljuk 2012. április 4. óta. A
szerződö felek tudomásul veszik, hogy a vagyonkezelő az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásához hozzájárult. Az önkormányzat vállalja, hogy az
ingóságok vonatkozásában a Magyar Allammal az MNV Zrt-vel és vagyonkezelővel
szemben semmilyen követelést nem támaszt. Az önkormányzat vállalja, hogy
megállapodásban előírt kötelezettségei teljesitéséről (az átruházott vagyon
hasznosításáról) minden év december 31. napjáig meghozott képviselő-testületi
határozatban foglalt nyilatkozatával, a határozat meghozatalának időpontját követő
30 napon belül legkésőbb a tárgyévet követő év január 31 napjáig tájékoztatja a
MNV Zrt-t. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen
megtárgyalni és jóváhagyni.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
112016. (I. 04.) határozata
Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett
szakmai anyagok megállapodásban előírt kötelezettségek
teljesítéséről.

1) Az önkormányzat az átvett anyagokat külön raktárban
tárolja, a helyi lakosok részére kiadott anyagokról
nyilvántartást vezet.

2) Helyi közutak és közterületek fenntartásában a
köztisztaság és településtisztaság biztosításában, a
katasztrófavédelem területén előadódó feladatokat
segítették az átvett anyagok.

3) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megbízza Szabó György Róbert polgármestert,
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hogy a Képviselő-testület által elfogadott nyilatkozatot
2016. Január 31-ig küldje meg a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nek (1133 Budapest, Pozsonyi üt 56.)
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2016. Január 31.

A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a Szociális tűzifa juttatásról szóló
rendelettervezet ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Képviselő-testület 2015. november g-én
megalkotta a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletét. A rendelet
szabályai alapján az igénybevevők eddigi létszámát tekintve még 69 m3 tűzifa áll
rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a rászorultság határa túl szigorúan lett
meghatározva, Javasolja a rendelet 3. 5(1) bekezdésének módosítását úgy, hogy a
rászorultság határát egyedül élő személy esetén emelje fel a képviselő-testület a
nyugdíjminimum 250 %-ára (amely 71.250.-Ft), a több személyes háztartás esetén
pedig a 200 %-ára (amely 57.000.-Ft). Javasolja a rendelet módosításáról szóló
tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. ([.19.) rendelete aszociális tűzifa juttatás szabályairól szóló

12/20 15. (X1.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy tőbb hozzászólás nem volt, a rendkívüli
testületi ülést berekeszti.

9’ (s
Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné

polgármester cimzetes főjegyző

Kmfl.
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Jakabszáflás Község Polgármestere

ME GUI VÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. január 4-én hétfőn 16 órai kezdettel

rendkívüli ülést tan a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1) Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban előírt
kötelezettségek teljesítéséröl.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2) Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 12/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes fójegyzö.

3) Bejelentések, megbeszélések, eaveztetésre váró ügyek.

Jakabszállás, 2016. január 4.

/ j:-]

«
S$bó György Róbert

-

polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76/58l-8oo Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
po1garmesterj akabszallas . hu





JELENLÉTI Iv

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselö-testülete
2016. január 4-én 16.00 órakor tartandó rendkívüli testületi ülésre

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

MEGHÍVOTTAK:

vaLti. . 7ctk . .

f
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8. Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.





Jakabszállás Község Polgármestere

Előterjesztés

a Képviselö-testület 2016. Január 4-el ülésének
1. napirendi pontjához

Tár2v: Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban
előírt kötelezettségek teljesitéséröl.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (111.28.) határozata
alapján az Onkormányzat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36 (2) bekezdés
c. pontja alapján tédtés mentes tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújtott be a Honvédelmi
Minisztérium részére feleslegessé vált az alábbiakban megjelölt állami tulajdonú
szakanyagokra.
A szerződés SZT37185 számon 2012. Február 23-án megkötésre került. A2 anyagokat átvettük
és az önkormányzat raktárában tároljuk 2012. április 4. óta. A szerződő felek tudomásul
veszik, hogy a vagyonkezelő az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához
hozzájárult.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ingóságok vonatkozásában a Magyar Allammal az N’ÍNV
Zrt-vel és vagyonkezelővel szemben semmilyen követelést nem támaszt. Az önkormányzat
vállalja, hogy megállapodásban előírt kötelezettségei teljesítéséről (az átruházott vagyon
hasznosításáróL) minden év december 31. napjáig meghozott képviselő-testületi határozatban
foglalt nyilatkozatával, a határozat meghozatalának időpontját követő 30 napon belül
legkésőbb a tárgyévet követő évjanuár 31 napjáig tájékoztatja a MNV Zrt-t.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni ésjóváhagyni.

Jakabszállás, 2016. január 4.

-b
abo Gyorgy Robert

polgármester

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
!76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

po lgamiesterj akabszallas . hu
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Jakabszállás Község Polgármestere
Határozati Javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.12016. ( ) határozata

Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett
szakmai anyagQk megállapodásban előírt kötelezettségek
teljesitéséről.

) Az önkormányzat az átvett anyagokat külön raktárban
tárolja, a helyi lakosok részére kiadott anyagokról nyilvántartást
vezet.

2) Helyi közutak és közterületek fenntartásában a köztisztaság
és településtisztaság biztosításában, a katasztrófavédelem
területén előadódó feladatokat segítették az átvett anyagok.

3) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
Képviselő-testület által elfogadott nyilatkozatot 2016. január 31-
ig küldje meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek (1133
Budapest, Pozsonyi út 56.)
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2016. január 31.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax:76/581-802, + 36209392398

po1garmesterj akabszallas. hu



Jakabszállási Polármesteri Hivatal Je2yzője
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Tej: (76) 581-801
E-mail: je%vzo(jakabsza11as.hu

Előterjesztés

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 4-i ülésének 2. napirendi pontjához

TárEv: Szociális tűzifajuttatás szabályairól szóló 12/20 IS. (Xl. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása

A Képviselőtestület 2015. november 9-én megalkotta a szociális tüzifa juttatás szabályairól
szóló rendeletét.

A rendelet szabályai alapján az igénybevevök eddigi létszámát tekintve még 69 m3 tüzifa áll
rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a rászorultság határa túl szigorúan lett meghatározva,
javaslom a rendelet 3. (1) bekezdésének módosítását úgy, hogy a rászorultság határát egyedül
élő személy esetén emelje fel a képviselő-testület a nyugdíjminimum 250 %-ára (amely
71.250.-Ft), a több személyes háztartás esetén pedig a 200 %-ára (amely 57.000.-Ft).

Javaslom a rendelet módosításáról szóló tervezet elfogadását.

Jakabszállás, 2016. január 4.

Általános Indokoi

A Képviselő-testület döntése következtében pályázaton nyert 127 erdei köbméter kemény
Lombos fa vásárlására fordítható összeget. A támogatás felhasználásának feltétele, hogy a
szociális rászorultság feltételeit önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Ennek a
képviselő-testület a 2015. november 9-én elfogadott 12/2015. (XL 24.) önkormányzati
rendeletével eleget tett. A feltételek kialakítása során egyedül élők esetén az egy főre jutó
jövedelem a nyugdíjminimum 220 %-a, azaz 62.700.-Ft Családban élőknél az egy főre jutó
jövedelem a nyugdíjminimum 180 %-a, azaz 51.300.-Ft összegben került meghatározásra.
TekintetteL a felhasználható keretek rendelkezésre állására, a jogosultsági határt 200 %
(57000.-Ft), illetve 250 %-ra (71.250.-Ft) emeli fel.

Részletes Indokolás

Az 1. -hoz

A rendelet I. *-a az objektív jogosultsági feltételek módosításáról rendelkezik.

A 2. -hoz



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. ( ) rendelete a szociális tüzifa juttatás szabályairól szóló

12/20 15. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 10. * (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A
helyi önkormáiiyzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímében foglaltak végrehajtására, az alábbi rendeletet alkotja:

1.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás
szabályairól szóló 12/2015. (XI. 24.) rendeletének (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

„3. (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek
vagy családnak, aki létfenntartást 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 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 250 %-át és a Jakásának fűtését
fatűzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, Feltéve hogy a háztartásban élő személyek
egyikének sincs a birtokában 2 m3-nél több tűzifa.”

2.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet az (1) bekezdés szerinti napot követő napon hatályát veszti.
(3) A folyamatban lévő — még el nem bírált — ügyekben a kérelmezőre kedvezőbb feltételeket
kell alkalmazni.

Jakabszállás, 2016. január 4.
ii 1— -%. f4űJ

Szabo yorgy Robert Hegedűs Gábomé
polgármester címzetes főjegyzö

A rendelet kihirdeh’e: 2016. Január 19.

Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző



A rendelet 2. *-a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket, valamint eljárási
szabályt tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. -a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A lakosság szociális nehézségekkel rendelkező, rászorult tagjainak téli mtési nehézségein tud
enyhíteni az önkormányzat a rendeletben meghatározott keretek között.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek költségvetési hatása van.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása van.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A vissza nem térítendő támogatás elszámolásához szükséges a rendelet megléte. Ellenkező
esetben a támogatás visszafizetésére kerül sor.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi Feltételek rendelkezésre állnak.





Jakabszállás Közsóg Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (1.19.) rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló

12/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális
igazgatásró] és aszociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (Szt.) 10. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelöanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímében foglaltak végrehajtására, az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás
szabályairól szóló 12/2015. (XI. 24.) rendeletének (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

„3. (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek
vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, Feltéve,
hogy a kérelmezö családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 250 %-át és a lakásának fűtését
fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, Feltéve hogy a háztartásban élő személyek
egyikének sincs a birtokában 2 m3-nél több tűzifa.”

2.*

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet az (1) bekezdés szerinti napot követő napon hatályát veszti.
(3) A folyamatban lévő — még el nem bírált — ügyekben a kérelmezőre kedvezőbb feltételeket
kell alkalmazni.

Jakabszállás, 2016. január 4.

Szabo György Róbert Kegedüs Gábomé
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet Idhirdetve: 2016. január 19.

Hegedűs Gáborné
cimzetes főjegyző




