
Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

13/2015. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. november 04-én  

(kedd) 17
30

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati ebédlő 

     Kaskantyú, Petőfi u. 2. 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Martinkó János, Hermanné 

Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula 

képviselők, Filus Jánosné jegyző 

     Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, Brada István 

képviselő. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

NAPIREND  

 

 

1. A szociális célú tűzifa támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Bejelentések, egyéb ügyek 

  

 

1.) napirend 

A szociális célú tűzifa támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

A pályázat alapján nagyjából 35 m3 fáról van szó, előszámítások alapján kb. 40 fő lehet 

érintett, nagyjából 10 q/kérelmező adható. 

Filus Jánosné jegyző: 
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Mindenképp fontos lesz egy adható limit meghatározása. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Ha jól látom a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 1,5 szerese a határ, ameddig ez kérhető. 

A lakóház beszámít a vagyonba? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Lakóház, amiben élnek, az nem. Viszont a szőlő, mezőgazdasági gép már vagyonnak 

számíthat. A szociális ellátásokról szóló törvény pontosan meghatározza azt az összeget, mely 

felett már vagyonnak számít. 

 

Kelemen István képviselő: 

A feltételek tökéletesen megfelelnek. 

 

Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról 

  

 
 

6.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

  

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Kutyifa Zoltánné lakossági kérelmet nyújtott be a buszjáratokkal kapcsolatosan. A délelőtt 

Kiskőrösre induló buszjárattal úgy lehet eljutni, hogy először meg kell váltani Tabdira a 

jegyet, majd ott ugyanazon a buszon még egy jegyet kell váltani Kiskőrösre. Így ez az út többe 

kerül, mintha egy Kiskőrösre szóló jegyet vennénk. Kéri ennek a módosítását. 

 

A képviselők egyet értettek azzal, hogy a polgármester kezdeményezze a DAKK-nál a 

buszjárat útvonalának a módosítását. 

 

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

   

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 
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jzk. 1. számú melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2015. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon 

Kaskantyúi  állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére, akinek  

a) a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona, és   

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.  

 

(2) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és 

ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni 

kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes 

ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása 

miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik. 

 

2.§ 

 

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez 

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint: 

aa) aktív korúak ellátására,  

ab) időskorúak járadékára,  

ac) tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására 

települési támogatásra jogosult, valamint 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben meghatározott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 

3. § 

 

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy 

ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében 

történik. 

 

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás 

nem kérhető.  
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4. § 

 

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet melléklete szerinti kérelemre 

indul. A jogosultság megállapításához csatolni kell a háztartás minden tagjára vonatkozó 

jövedelemigazolást, jövedelemnyilatkozatot.  

 

(2) A kérelmeket 2015. november 23. napjától december 4. napjáig lehet benyújtani 

Kaskantyú Község Önkormányzatához. 

(3) A kérelmeket Kaskantyú Község polgármestere bírálja el.  

 

(4) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.  

 

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető.  

 

(6) A polgármester a rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget a jogosultak között egyenlő 

arányban osztja el, azonban a kiosztott tűzifa mennyisége háztartásonként nem haladhatja 

meg az 5 m
3
-t.  

 

5.§ 

 

A döntést követő 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a támogatásként 

megállapított tűzifa kiosztásáról.  

 

6.§ 

 

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat részére megállapított 622 300,- Ft. 

támogatás és az Önkormányzat által biztosított 44 450,- Ft. önrész, összesen 666 750,-Ft. A 

forrás kimerülése után érkezett kérelmeket el kell utasítani függetlenül attól, hogy 

megfelelnek az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek. 

 
7.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. április 1-én hatályát veszti. 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

2015. november 6. 

 

 

Filus Jánosné jegyző 
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16/2015. (XI. 6.) önkorm. rendelet melléklete 

 

KÉRELEM TŰZIFA VÁSÁRLÁSÁHOZ 

 

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani 

szíveskedjenek. 

 

A kérelmező adatai: 

 

családi és utónév: …………………………………………………………………. 

születési név:………………………………………………………………………. 

anyja neve: ………………………………………………………………………… 

születési helye, ideje: ……………………………………………………………… 

állandó lakcíme: …………………………………………………………………… 

a lakcímen együtt lakó család tagjainak száma: …………………………………… 

 

Nyilatkozom, hogy az alábbi támogatásban részesülök: 

aktív korúak ellátása,  

időskorúak járadéka,  

települési támogatás.  

Családomban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.  

 

Jövedelemnyilatkozat 

 
A jövedelem 

típusa 

Kérelmező Házastárs 

vagy élettárs 

A 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 jövedelem      
Összes jövedelem      

 

Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiekben igazolt 

jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal 

életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított. 

 

Kaskantyú, 2015. ……………………….. 

 …………………………………. 

 ügyfél 


