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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. november 11-én 13.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt,
Papp Sándor (6 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Kövér Attila képviselő

Lakosság részéről: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hat fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint a meghívóban szereplő napirend
kiegészítésére az alábbiak szerint:
2. Napirend: Köztemető üzemeltetésére és temetkezési szolgáltatás végzésére irányuló pályázati
kiírás jóváhagyása
Amennyiben nincs más javaslat, szavaztatom a napirendet.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal
elfogadja.

NAPIREND:
1.

Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak megállapításáról szóló rendelettervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

2.

Köztemető üzemeltetésére és temetkezési szolgáltatás végzésére irányuló pályázati kiírás
jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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1. NAPIREND
Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak megállapításáról szóló rendelettervezetről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szociális tűzifa támogatással kapcsolatban új rendelet
elfogadása válik szükségessé. Az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben szerepelnek a
jogosultság feltételei, összesen 393 m3 tűzifa kiosztásáról van szó településünkön, 16.510 Ft/m3
értékben. A Nyírerdő Gúti Erdészete már készül a programra, Nyíracsád és környező települések is
nyertek támogatást a programban. Nyíracsádon közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a beszerzésre,
mivel a beszerzendő tűzifa értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Önkormányzatunknak
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, de az önrészen kívül minket terhel még a tűzifa
kiszállításához szükséges üzemanyag költség is. Közcélú munkásokkal fogjuk kiszállítani a tűzifát. A
rendelet-tervezet szerint nem jogosult a szociális tűzifa támogatásra, aki erdőtulajdonos és két éven
belül fakitermelést végzett.
Szakály Zsolt képviselő: Legutóbb hány jogosult volt?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma háromszázharminckét
fő volt, és kilencven fő körüli a hatvanöt éven felüliek száma. Tehát a jogosultak részére biztosítani
tudjuk a tűzifát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már úgy készülünk, hogy a traktor pótkocsija fel lesz osztva, és úgy
lesz berakva a tűzifa. November második felén, illetve december elején szeretnénk lebonyolítani a
kiszállítást, mivel december 31-éig vannak felvéve a közcélú dolgozók. Így gördülékenyebb lesz a
kiszállítás. Az eredeti kérelmünkben hatszázkilencvenkét köbméter tűzifát kértünk,
háromszázkilencvenhárom köbmétert kapunk. Amennyiben a rendeletet megalkotjuk, kiküldjük a
lakosok részére az értesítőket. A rendelet-tervezetben szerepel továbbá az is, hogy kihűlés vagy
fagyás veszélye esetén is biztosítható a tűzifa támogatás. Van-e hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra. Az átvételi elismervényben szereplő mázsa
mértékegység helyett köbméter mértékegység fog szerepelni.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (XI. 12.) Önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében
eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § és 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3)
bekezdése kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletének végrehajtására a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nyírmártonfalva Község
Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy a Nyírmártonfalva településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott
szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az
igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Nyírmártonfalva Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.
2. A támogatás feltételei, mértéke
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a
személynek, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.
(2) Szociális tűzifa természetbeni támogatásban részesíthető az az egyedálló és egyedül élő
65.életévét betöltött időskorú személy akinek a kérelem beadása előtti hónapban egyhavi jövedelme
nem haladja meg a nyugdíjminimum 3,5 – szeres mértékét.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg,
egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását)
kizárólag természetbeni ellátás formájában 1 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő
személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem
beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel
teljesülésétől – az a személy, család
a) Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető.
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3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2014.január 15. napjáig lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatalban. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
hatáskörébe ruházza át.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2014. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen
gondoskodik.

4 . Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2014. május 31. napján hatályát veszti.

Nyírmártonfalva, 2013.november 12.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: 2013. november 12.napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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1. sz. melléklet a 15/2013. (XI. 12.) sz.
önkormányzati rendelethez

Községi Polgármesteri Hivatal
4263 Nyírmártonfalva Kossuth u. 38.

KÉRELEM
Név.:............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: …............................................................................................................
Anyja neve: ….............................................................................................................................
4263 Nyírmártonfalva ….................................................................. utca …................. szám
alatti lakos, szociális tűzifa iránti kérelemmel fordulok a Községi Önkormányzathoz.

Kijelentem, hogy egyedülálló és egyedül élő 65 év feletti vagyok.

Havi jövedelmem: …..................................................................Ft.

Kijelentem, hogy fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkezem.

Kijelentem, hogy erdőtulajdonos
vagyok

nem vagyok,

és két éven belül engedéllyel fakitermelést
végeztem

nem végeztem.

Nyírmártonfalva, 201..... év …..................................... hó …..... nap.

…..................................................
kérelmező
6

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a háztartásban élő személyeknek:
>a kérelem benyújtását megelőző hónap rendszeres jövedelmeiről szóló igazolást
(nyugdíjszelvényt, munkáltatói igazolást, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás
másolatát, vagy adóhatósági igazolást, gyermek utáni tartásdíjat, családi pótlékot, GYES,
GYET ellátást megállapító okiratot, stb.) továbbá
>a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban keletkezett nem rendszeres jövedelmeiről
szóló igazolást (pl. ösztöndíj, bérleti díj, egyszeri támogatások, stb.) kivéve az alkalmi
munkavégzésből származó jövedelmet, melyről az érintettnek a 3. sorban kell nyilatkozni.
A jövedelemnyilatkozatban a rendszeres havi nettó jövedelmet, valamint kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapban keletkezett nettó jövedelem egy havi átlagát kell
feltüntetni:
A jövedelem
típusa

1

2

3
4
5
6
7

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatás
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátás
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
Egyéb az előzőekben fel nem sorolt
jövedelem
Összes jövedelem
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Egy főre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki): ________________Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelemés vagyonnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy az eljáró hatóság a nyilatkozatban közölt adatok
valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
a NAV illetékes adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Dátum: ______________________________
_________________________________________
kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása
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Községi Polgármesteri Hivatal
4263 Nyírmártonfalva Kossuth u. 38.

KÉRELEM
Név.:............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: …............................................................................................................
Anyja neve: …............................................................................................................................
4263 Nyírmártonfalva …......................................................... utca ….......................... szám
alatti lakos, szociális tűzifa iránti kérelemmel fordulok a Községi Önkormányzathoz.

Kijelentem, hogy részemre a …........................................................ számú határozattal
lakásfenntartási támogatás van megállapítva.
Kijelentem, hogy fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkezem.
Kijelentem, hogy erdőtulajdonos
vagyok

nem vagyok,

és két éven belül engedéllyel fakitermelést
végeztem

nem végeztem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek.

Nyírmártonfalva, 201... év ....................... hó ….... nap.

…...................................................
kérelmező
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2. sz. melléklet a 15/2013. (XI. 12.) sz.
önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
……………………………………………………………………………. (név) Nyírmártonfalva, ……………………………………….
u. ……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatásról szóló 15/2013. (XI. 12.)
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……………… m3 mennyiségű
tűzifát átvettem.

Nyírmártonfalva, 2013. …………………….. hó ………….. nap

……………………………………………………
átadó

…………….……………………………….
átvevő
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2. NAPIREND
Köztemető üzemeltetésére és temetkezési szolgáltatás végzésére irányuló pályázati kiírás
jóváhagyása
(A pályázati kiírás a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Dopo Morte Kft-vel kötött temető üzemeltetési szerződésünk 2013.
december 31-ével le fog járni. A szerződés öt évre szólt. Közben a társaság felszámolási eljárás alatt
van. A Dopo Morte Kft-vel történt egyeztetés után kiderült, hogy van egy Sconto Morte nevű cég, aki
ugyanezt a tevékenységet ugyanazokon a telephelyeken végzi tovább, tehát elvileg nincs akadálya,
hogy benyújtsa pályázatát az üzemeltetésre. A jogszabályok egyértelműen meghatározzák az ezzel a
tevékenységgel kapcsolatos szabályokat, feladatokat, mind szakképesítésre, mind eszközállományra
vonatkozóan. A törvény és a kormányrendelet, valamint a temetkezésről szóló helyi rendeletünk
szabályaiban előírtak teljesítését kérnénk a pályázóktól. Amennyiben a testület úgy gondolja,
hosszabb időre is köthet szerződést, maximum tizenöt év időtartamra, de az irányadó öt év. A
törvény 16. §-a szabályozza az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat, a 21. § (1) bekezdése pedig a
szolgáltatásra vonatkozó szabályokat. Azért kell több szolgáltatót megszólítanunk, hogy a verseny
tisztasága érvényesüljön. A megyében három-négy olyan szolgáltató található, aki nem túl távol
található a településtől, és nem ró rá plusz költségeket a távolság. Tehát három vagy négy szolgáltató
részére megküldjük a felhívást, és várjuk az ajánlatokat. A következő testületi ülésen a képviselőtestület fogja a legkedvezőbb ajánlatot elfogadni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A leírt feltételeket minden pályázónak teljesítenie kell, amiben
eltérhetnek az ajánlatok, az a szolgáltatási díj, valamint a közüzemi költségek viselése. Esetleg a
szerződésben vállalhatnak még valamilyen plusz szolgáltatást is. Testületi hatáskör, hogy melyik
céggel fogunk üzemeltetési szerződést kötni. Normatívát kapunk temetőüzemeltetésre, de nem
tudjuk, hogyan alakul ez a jövő évi költségvetésünkben.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A szociális törvény módosítása szükségessé teszi majd új parcellák
kijelölését is a szociális temetés céljára.
Szakály Zsolt képviselő: Szerepel a pályázati kiírásban, hogy a pályázat nyertese jogosult kijelölni a
temetési helyeket. Nem kellene itt feltüntetni a tulajdonost is?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Erre a célra van szabályzat, a parcellafelosztás és a térképi részek már
rendelkezésre állnak. Amennyiben betelt egy parcella, pontosan tartalmazza a szabályzat, hogyan kell
a helyeket kijelölni, és melyik parcella következik.
Antal Gábor képviselő: A D) pontban szerepel, hogy az üzemeltető gondoskodik a tárolók, hűtők,
közcélú létesítmények karbantartásáról. Javaslom, hogy itt tüntessük fel a temető kerítésének
karbantartását is. Ez az egyik legfontosabb dolog. Jelen pillanatban is bejárnak az őzek a temetőbe.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nevesíthetjük külön a kerítést, de maga a közcélú létesítmények,
infrastruktúra körébe ez is beletartozik. Természetesen beleírjuk a kerítés karbantartását is a
pályázati kiírásban.
Gajdos István képviselő: Eddig nem az önkormányzat javította a kerítést?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem. Amennyiben szükség volt rá, én jeleztem a szolgáltató felé.
Ráadásul az is probléma, hogy sokszor nyitva marad a temető ajtaja is. Ott is bejárhatnak az őzek.
Szakály Zsolt képviselő: A kerítés elég alacsony.
Gajdos István képviselő: Kinek a feladata a szemét elszállítása?
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Az üzemeltetőé. Október végén el volt szállítva a szemét. Most
halottak napja után ismét felgyűlt, el lesz szállítva. Eddig bármilyen igényünket elegendő volt szóban
közölni, de ha szükséges írásban is jelezzük a problémákat. Volt még egy ígéret az első kerítés
cseréjére, ami még nem valósult meg. Ezt is jelzem az üzemeltető felé. Egyébként az őzzel az a
probléma, hogy simán átugorja a másfél méter magas kerítést.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amennyiben a kerítést egy betonalapra helyeznénk, ez a probléma
kiküszöbölhető lenne.
Szakály Zsolt képviselő: Azokat a területeket, amiket ott most nem használunk, azt az önkormányzat
gondozza?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az is a szolgáltató feladata. Ők tárcsáztatják a területet. Van-e még
kérdés? (Több kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Több hozzászólás nem hangzott el.) Tehát az
elhangzott kiegészítéssel együtt javaslom a pályázati kiírás elfogadását. A képviselő-testület a
decemberben tartandó rendes ülésén dönt arról, hogy kivel köt üzemeltetési szerződést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2013. (XI. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A) Az önkormányzat tulajdonát képező 0379/5. hrsz. alatti községi
köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást az e
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint, az alábbi kiegészítéssel
elfogadja:
-

a pályázat nyertese jogosult és köteles: a pályázati felhívás d)
pontjában felsorolt létesítmények karbantartásán kívül a kerítés
karbantartásáról is gondoskodni.

B) Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást legalább négy
pályázó részére küldje meg, majd a beérkezett pályázatokat elbírálás és
jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: pályázati felhívás megküldése: 2014. november 19.
pályázatok testület elé terjesztése: 2014. december 16.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. ft.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
jegyző
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