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Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 11-én 14.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Madarászné Mindig Erzsébet,
Piros Tibor, Szakály Zsolt képviselők
(5 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Gajdos István, Kövér Attila képviselők

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén öt fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére
van-e javaslat.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadja.

NAPIREND:
1. Előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
2. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendelet elfogadása esetén a következő évben is hatályban
maradhat. Nyírmártonfalva település részére 366 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására,
6.972.300 Ft összegű támogatást állapítottak meg. A támogatás normatív alapú. A tavalyi árhoz
képest kicsit olcsóbban tudtuk beszerezni a tűzifát, ami kicsit véknyabb a tavalyinál. A tűzifa egy része
akác, tartalmaz fekete diót, bükkfát is, a rendeletnek megfelelő minőségű tűzifa került beszerzésre.
Elkezdtük a beszállítást, tekintettel arra, hogy mire megérkezik a rosszabb időjárás, már itt legyen a
tűzifa a településen. A pénz rendelkezésre áll, már átutalták részünkre. A jogosultak körét kicsit
kiterjesztettük az elmúlt évihez képest, mivel tavaly volt pár olyan nyugdíjas kérelmező, akinek
jövedelme egy-két ezer forinttal meghaladta a megengedett jövedelemhatárt, és emiatt nem
részesülhetett tűzifa támogatásban. A tűzifa köbméterét bruttó 17.780 Ft-ért tudjuk megvásárolni,
így összesen 393 m3 tűzifát tudunk megvásárolni az elnyert támogatásból, 15.240 Ft saját forrás
biztosítása mellett. Két köbmétert nem tudunk adni a jogosultaknak, mindenki egy köbméterben
részesülhet. Amennyiben kimarad pár köbméter a 393 m3 tűzifából, a későbbiekben az esetleges
rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére a képviselő-testület még állapíthat meg
támogatást. Becsléseink szerint egyébként a jogosultak száma kb. 310-320 fő lehet. Hosszabb idejű
közfoglalkoztatás keretében tíz főt alkalmazunk a tűzifa szállítására, kiosztására. Amennyiben
végeznek a tűzifával kapcsolatos teendőkkel, téli síktalanítási, homokozási, útkarbantartási
munkálatokat végeznek majd. A rendelet-tervezethez mellékeltük a kérelem nyomtatványt, amelyet
a rendelet elfogadása után már a holnapi nap folyamán el kezdünk eljuttatni a jogosultak részére.
Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (XI. 12.) Önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag 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.-8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) E rendelet célja, hogy a Nyírmártonfalva településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján,- tekintettel a törvényi felhatalmazásra - meghatározza a természetben nyújtott
szociális ellátás, települési támogatás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és
az igénylés, odaítélés menetét.
(2) 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
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a) lakásfenntartási, lakhatási támogatásra jogosult,
b) aktív korúak ellátására jogosult,
c) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
d) 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 mindenkori öregségi nyugdíjminimum 4 – 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.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2016.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 2016. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen
gondoskodik.
4 . Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nyírmártonfalva, 2015. november 11.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: 2015. november 12. napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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1. sz. melléklet a 12/2015. (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
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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:

1

2

3
4
5
6
7

A jövedelem
típusa
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

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

8
Egy főre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki): ________________Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelem- és
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, lakhatási támogatás, aktívkorúak ellátása, időskorúak járadéka, vagy
halmozottan hátrányos helyzet került megállapításra.
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 12/2015. (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 tüzelőanyag támogatásról szóló ………/2015. (…………)
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……………… m3 mennyiségű
tűzifát átvettem.

Nyírmártonfalva, 2015. …………………….. hó ………….. nap

……………………………………………………
átadó

…………….……………………………….
átvevő
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EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szennyvízhálózat üzemeltetése átkerült a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-hez. Még a múlt héten is előfordult, hogy egy pizsamafelsőt szedtek ki az átemelőből,
ezek az esetek nehezítik a dolgok menetét. Előfordult az is, hogy döglött baromfit találtak az
átemelőben. Az ivóvízminőség-javító beruházás kapcsán a telepen lévő gépészet esetében már 95%os a készültség, elkezdhető a próbaüzem. A hálózatra csak akkor köthetnek rá, hogy ha a víz
minősége megfelel az előírásoknak. Jelenleg egy kútról működik a hálózat. A tolózárcsere
megtörtént, a legutóbbi ígéret szerint ebben a hónapban befejeződnek a munkálatok.
Filemon Mihály képviselő: A Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító program folyamatban lévő
beruházás?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Kiemelt kormányzati beruházásnak minősül.
Filemon Mihály képviselő: Mely települések vesznek részt a projektben?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Bojt, Nagykereki, Körösszakál és Nyírmártonfalva.
Ma járt a településen egy utastervező mérnök, délután felmértük a Keczán-saroktól a Ladányi boltig
tartó útszakaszt. Holnap jön egy vállalkozó, ad árajánlatot az út felújítására. Feladatfinanszírozásban
megpróbáljuk felújítani ezt az útszakaszt. Van előzetes kalkulációnk a költségekre, annyi pénzünk
éppen nincs, viszont megpróbálunk alkudni a vállalkozóval arra vonatkozóan, hogy amilyen
munkálatokat csak lehet, mi magunk elvégeznénk az útfelújítással kapcsolatban.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mit vásároltunk az óvoda részére? Ma láttam, hogy
pakolászás folyik.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem vásároltunk, hanem a hivatal épületéből vittünk fel részükre
székeket egy értekezlet megtartásához. Egyébként a művelődési ház felújítására benyújtott
pályázatunk keretében vásároltunk kétszáz főre étkészletet, poharakat, evőeszközöket. Így a saját
rendezvényeink megtartásához megoldódott ez a probléma, azt pedig meg fogjuk vizsgálni, hogyan
lehet majd ezeket az eszközöket lakodalom céljára is biztosítani. A művelődési ház felújítási
pályázatunk keretében szeretnénk a hátsó színpadfalat, ajtókat, ablakokat is lefesteni. Nemrégiben
vásároltunk harminc darab akciós széket, ami most ismét akciós, jó lenne ismét pár darabot vásárolni
abból is.
Az óvoda konyhájára megvásároltuk a gőzpárolót, amiben az új rendeleti előírásoknak megfelelő
ételeket lehet majd készíteni. Már be van kötve, nemsokára megtörténik a beüzemelése is. Az ára
600.000 Ft+Áfa volt.
Ma a Katasztrófavédelem ellenőrizte a szennyvízleürítő telepünket, megjegyezték, hogy van benne
jelenleg is ürített szennyvíz. A szennyvíztelep üzemeltetésére jelenleg még van engedélyünk.
Piros Tibor képviselő: A debreceni úton kiástak egy vízbekötést, nem akarnak már arra rákötni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az érintett még nem kapta meg az engedélyt a rákötésre.
Piros Tibor képviselő: Közeleg a Karácsony. Még nem adományoztunk díszpolgári címet. Lenne a
településen három olyan lakos, aki részesülhetne a címben, és Karácsonykor megkaphatná.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van díszpolgári cím adományozására vonatkozó rendeletünk,
pontosan le van szabályozva, hogyan történik a cím adományozása.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Le kell írni, beterjesztjük a testület elé.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Jövő hét csütörtökön a soron következő testületi ülésre az
előterjesztéseket megküldjük a képviselő-testület részére, addigra be kellene adni a javaslatot.
Piros Tibor képviselő: Dr. Budai Dezsőt, Szakály Árpádot és Antal Gábort javasolnám a díszpolgári
címre.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Többféle címet is szabályoz a rendeletünk. El kellene azon gondolkodni,
ki, melyik címben részesülhetne. Lehetne esetleg kategorizálni is a lehetséges jelöltek között.
Filemon Mihály képviselő: Még nincs díszpolgárunk?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nincs.
Filemon Mihály képviselő: Jól át kell gondolni, hogy ki lesz az az egy, kettő, vagy három fő.

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

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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