
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 

e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. október 10. napján 14.30 órakor megtartott 

rendkívüli testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

127/2013.(X.01.) Szociális tűzifa támogatásra vonatkozó pályázaton való részvétel 

elfogadása 

 

128/2013.(X.01.) A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 

létszámának növelése 

Rendeletek: Tárgya: 

15/2013. (X.10.) A 7/2013. (III.14.) számú a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet módosítása 
 

 

A jegyzőkönyv vezetése 177. oldaltól 180. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A 7/2013. (III.14.) számú a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

Önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: jegyző 

 

2. Szociális tűzifa támogatásra vonatkozó pályázaton való részvétel elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

3. A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. létszámügyének 

megtárgyalása 

Előadó: polgármester 
 

4. Egyéb ügyek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a Képviselő-testület 1 fő kivételével - Pelyhe Istvánné 

képviselő asszony igazoltan van távol - megjelent. 

 

A képviselői létszám: 5 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
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Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 

arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-

testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet 

a javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrendben szeretném tárgyalni, aki a 

javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

A 7/2013. (III.14.) számú a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

Önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: jegyző 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Magyar Közlöny 164. számában 2013. október 7. napján került kihirdetésre a belügyminiszter 

57/2013. (X. 4.) BM rendelete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásokról. 

 

A rendelet alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok támogatási igényt 

nyújthatnak be szociális célú tűzifavásárláshoz. 

 

A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 12.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA.  

A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül 2.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA önrész 

vállalása. 

A települési önkormányzat a 2013. január – március hónapokban lakásfenntartási támogatásban 

részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tüzifa mennyiséget igényelhet.  

 

A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben kell hogy szabályozzák a 

szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes szabályait. 

 

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 22/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján jelen rendelet-tervezet nem kell társadalmi 

egyeztetésre bocsátani, mivel a rendelet mivel a rendelet sürgős elfogadásához kiemelkedő 

közérdek fűződik.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdés 

előírásának megfelelően előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható 

következményeit.  A felsorolt szempontok figyelembevételével, az alábbiakat állapítom meg:  

 

1.) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

1.1.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása: a szociálisan rászorult személyek számára még több 

elérhető támogatási forma áll rendelkezésre. 

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet, az önkormányzat az önrészt 

saját költségvetése terhére biztosítja. 

1.2.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

1.3.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet adminisztratív terheket keletkeztet, a kérelmek befogadása, elbírálása révén. 
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2.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásának szükségességét a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 57/2013. (X. 4.) BM 

rendelet indokolja. 

3.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

 

Nagyon fontosnak tartom, hogy helyi szinten is szabályozzuk azt, hogy kik lehetnek jogosultak 

ilyen jellegű támogatások igénybevételére.   

 
Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Minél több feltételnek kell megfelelnie a kérelmezőnek, annál könnyebb a bizottság döntése.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Önkormányzatot a pályázati önerő terheli, illetve a házhoz való kiszállítás. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Darabolva vagy méterben kapják az igénylők a fát? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Önkormányzat méterben kapja, hiszen a Belügyminisztérium kikötette, hogy kizárólag az Állami 

Erdőgazdaságtól lehet vásárolni. Annyit mindenki tegyen meg, hogy felvágja és felhasogatja a fát.  

A rendelettervezetet jegyzőasszony elkészítette, aki a módosítással egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 15/2013. (X. 10.) számú az Önkormányzat 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2013. (III.14.) számú rendeletének 

módosításáról lásd 1. számú mellékletként 
 

2. napirendi pont 

Szociális tűzifa támogatásra vonatkozó pályázaton való részvétel elfogadása 

Előadó: polgármester 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előző napirendi pontban megszavaztuk a szociális rendelet módosítását, amihez szorosan kapcsolódik 

ez a napirendi pont, hiszen a pályázaton való részvételhez szükséges önerő biztosítását kérem a tisztelt 

Képviselő-testülettől. Aki egyetért a határozat javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

127/2013. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az 

57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján „a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” megjelent pályázati kiírást és úgy 

határozott, hogy a támogatási kérelmet benyújtja, a pályázathoz szükséges 299.720 Ft 

önerőt a költségvetési tartalék terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. október 15. 
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3. napirendi pont 

A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. létszámügyének 

megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Nonprofit Kft. ügyvezetőjével való egyeztetés és beszélgetés során felmerült, hogy - véleményem 

szerint - legalább három embert kellene alkalmazni a Kft-ben. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatásban 

dolgozók létszáma egyre kevesebb, a településen pedig a munka folyamatosan nő. Azt szeretném kérni, 

hogy most október közepén ezeknek az embereknek lejár a szerződésük, hogy folyamatosan 

foglalkoztassuk őket. Plusz pénzbe nem kerül az Önkormányzatnak, mert a foglalkoztatásra szánt összeg 

a Kft. számláján rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy az idei évre durván 1 millió Ft-ba kerül a Kft-nek. 

A foglalkoztatni kívántak között van aki, START kártyával rendelkezik, vagy pályakezdő, vagy 

fogyatékossága van.   

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Javaslom, nézzük meg, hogy hosszabb távon milyen összetételű szakemberekre van szükség és abba az 

irányba mozduljunk el. Mindezt egybevéve támogatom az elképzelést. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom, hogy 1 fő szakmunkást és 2 fő segédmunkást alkalmazzunk a Kft-nél. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

128/2013. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 

kérelmét, és úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Kft-ben 1 fő 

szakmunkás és 2 fő segédmunkás teljes munkaidős munkatárs foglalkoztatására, melyhez a 

szükséges forrást 2013. évben a Kft. saját költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

Határidő: folyamatos  
 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.30 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


