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23. számú

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 04. napján 13,20 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Katona Ernő alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Girasek Károly képviselő
Jávorka János képviselő
Majnik László képviselő
Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese, jegyzőkönyvvezető
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fő
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.
Ismertetem a mai soron kívüli ülésen szereplő egyetlen napirendet, kérem, aki e napirend
tárgyalásával egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendi pontra vonatkozó
javaslatot a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint
tárgyalta.
1) Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

1./ Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a
napirendet, felkérem Elnök Urat, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk a testületi ülést megelőzően, 5 fő bizottsági
tag jelenlétével határozatképesen ülésezett. A napirenddel kapcsolatban az alábbiak
hangzottak el:
Rétság nem tartozik a kiemelten hátrányos települések közé, ugyanakkor szociálisan
rászorulók településünkön is élnek. A 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján lehetőség
adódott a szociális tüzelőanyag támogatás igénylésére. Az igénylés feltételei:
- a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén
esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása,
- adatlap benyújtása
- testületi kötelezettség-vállalás (határozat meghozatala).
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A képviselő-testületnek legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül a
támogatandók körét rendeletben kell meghatároznia. Ez azt jelenti, hogy vállalnunk kell a
szociális ellátásokról szóló rendeletünk felülvizsgálatát, kiegészítését. Vállalnia kell továbbá
a képviselő-testületnek, hogy a BM rendeletben meghatározott minőségű tüzelőanyagot
vásárolja meg. Vállalni kell a már felsoroltakon felül a tüzelő megvásárlását, tárolását,
őrzését, kiszállítását az ellátottakhoz. Városunk esetében 212 m3 keménylombos tűzifa vagy
636 q barnakőszén megvásárlásának támogatására nyújtható be igény. A kezelési,
raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeken felül a tűzifa vásárláshoz 269.240 Ft,
a barnakőszén vásárláshoz 403.860 Ft önrész biztosítása szükséges. A biztosítandó önrész
teljes összege – tekintettel arra, hogy a járulékos költségeket nem ismerjük – jelen
pillanatban nem határozható meg. Nem határozható meg pontosan az sem, hogy a 2014.
vagy a 2015. évi költségvetést terheli majd az önrész összege. Jelenleg tehát arról tudunk
dönteni, hogy igénylést kívánunk-e benyújtani és kívánjuk-e bővíteni szociális ellátásaink
körét. A napirenddel kapcsolatban különösebb vita nem alakult ki a bizottsági ülésen. Az új
támogatási forma bevezetésével valamennyi jelen lévő tag egyetértett. Kérdésként hangzott
el, hogy van-e információ arra vonatkozóan, hogy várja-e a lakosság a tüzelőanyag
támogatást. Ha várja, akkor fát, vagy szenet szeretnének? Válaszként megtudtuk, hogy igen,
várják a szociális ellátottak a támogatást, melyet fa formájában szeretnének megkapni.
További vélemény volt, hogy a kormány előbb is meghatározhatta volna a feltételeket,
valamint az, hogy az a képviselő, aki komolyan veszi képviselői feladatait, a mai napon
(szombaton) is hajlandó ülésre eljönni. Aki távol maradt, annak valószínűleg nem olyan
fontos a lakosság ügye. Felmerült, hogy nem lesz egyszerű a tüzelőanyag szétosztása, oda
kell majd figyelni az őrzésre, meg kell szervezni majd a kiszállítást is. A feladattal azonban
meg kell birkózni, ez nem lehet akadálya a támogatás biztosításának. Előző évi
tapasztalatról is kaptunk tájékoztatást. Egy szomszédos településen márciusban tudták
biztosítani a tüzelőtámogatást, családonként minimális fél köbméter mennyiségben. A késői,
igen szerény mennyiségű juttatás okozott feszültséget az ellátottak körében.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, figyelembe véve a lakossági igényeket a
maximálisan igényelhető 212 m3 fára javasolja az igénylés benyújtását, melyhez
természetesen az önrész biztosítása szükséges. A határozati javaslatot a bizottság 5
egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Girasek Károly képviselő: Meg kívánom ismételni azt, amit a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottsági ülésen is elmondtam. A mai ülés igen jó példa arra, ha van egy
pályázat, amely a lakosság érdekét szolgálja, a testület azonnal, akár szombaton is összeül.
A kormányzat részéről nem értem, hogy miért most kellett kiírni a feltételeket, miért nem
lehetett előbb, akár már a nyáron is. A mai ülés is jó példa arra is, hogy az a képviselő, vagy
bizottsági tag, aki ma jelen van, az komolyan veszi a város igényeit. Aki nincs jelen, arról
nem is érdemes szólni, hogy mennyire veszi komolyan a képviselői munkát, vagy akár a
lakossági érdekeket. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Vita nem bontakozott ki, a cél jó. Kérem, aki egyetért a
határozati javaslattal, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi
határozatát.
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161/2014. (X.04.) Képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylésének
lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének
bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag igénylést
be kívánja nyújtani. Az igénylésben 212 m3
keménylombos tűzifa támogatását kéri feltüntetni. A
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 46/2014.
(IX. 25.)
BM rendeletben
megfogalmazott feltételeket vállalja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az
igénylés aláírására és benyújtására.
A Képviselő-testület az önrész 269.240 Ft-os
összegét, valamint a kezelési, raktározási, őrzési,
szétosztási, kiszállítási költségeket a 2014. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Utasítja a
jegyző általános helyettesét, hogy a 2014. évi
költségvetés soron következő módosításakor az
előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.

Határidő: igénylés benyújtására október 06.,
költségvetés módosítására szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester,
Vargáné Fodor Rita

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, a Képviselő-testületi ülést 13 óra 35 perckor
bezárom.

Kmft.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Girasek Károly
jkv. hit.

dr. Varga Tibor
jegyző

Majnik László
jkv.hit.
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