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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

6/2013.  
 

Készült 2013. október 12-én, 11 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos 
helységében megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Ferenczi Róbert képviselő 
  Guth József képviselő 
  Járóka János képviselő 
  Mészáros Ottó  képviselő 

Polcsik Emilné  képviselő 
Szakács Péter képviselő 
 

  Dr. Németh Balázs jegyző 
   
   

E X P O Z É 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
megválasztott képviselők mind jelen vannak, az ülés határozatképes – a megválasztott 7 
képviselőből 7 jelen van - azt megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szakács Péter és Polcsik Emilné képviselőket, 
jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr. Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 

  
   1.) Döntés a „Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlása” 
        támogatási program indulása tárgyában. 
     

                    Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

A napirendi pontokat, a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítők személyét a Képviselő-
Testület tagjai egyhangúan elfogadták. 
 
Napirend: 
 

   1.) Döntés a „Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlása” 
        támogatási program indulása tárgyában. 
      Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
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A napirendi pontot a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítő személyét a képviselő-testület 
tagjai egyhangúan elfogadták. 

 
Napirend: 
 
1.) Döntés a „Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlása” támogatási 
program indulása tárgyában 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, az idő sajnos nagyon 
kevés volt arra, hogy megfelelően előterjesszük írásban a program lényegét. A 
Belügyminisztérium 57/2013. (X.4.) sz. rendelete jelent meg a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.  
 A támogatás célja, hogy az 5000 fő alatti önkormányzatok tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatási igényt nyújtsanak be. A támogatást annyi személy kaphatja, 
ahány fő átlagban a 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban 
részesült. Pázmándfalu Község vonatkozásában ez a viszonyszám 18 fő, azonban nem 
csupán ő részükre lehet kiosztani a támogatást. A támogatási rendszerben 2 erdei m3/fő 
tűzifa támogatás igényelhető. Az állami támogatás mértéke 12.000 Ft + ÁFA/erdei m3, 
mely mellé az önkormányzat köteles még önerőt is biztosítani. A támogatási 
rendszerben való induláshoz szükséges egy határozatot hozni az önerő mértékéről, 
továbbá rendeletet is kell alkotni. Az önkormányzatot terheli a rászorulók részére jutó 
önerő és a fa ideszállításának költsége is. A jegyző úr ismerteti a rendeletet.  
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A rendelet csak 1 rövid ideig lesz hatályban, mivel minden 
évben újra kell szabályozni. Azt, hogy kiket támogatunk, határozatban kell 
megállapítani, a gyorsabb ügymenet érdekében célszerű lenne átruházni a jegyzőre, 
amire a Ket. és a Mötv. lehetőséget ad.  Ezek után a jegyző felolvassa a Rendelet-tervet, 
majd kéri a Testület hozzászólását. 

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 
6/2013. (X.14.) sz. önkormányzati rendeletét. 

Nagy Imre Gusztáv polgármester: Még szükséges határozatot hozni az önerő 
rendelkezésre állásáról, valamint arról, hogy az önkormányzat biztosítja az Önerőt. Az 
önerő az igényelt 18 fős átlagszámhoz viszonyítva nettó 72.000 Ft + 19.440 Ft ÁFA, 
bruttó 91.440 Ft. Ehhez kéri a Testület felhatalmazását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

           40/2013. (X.12.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
  
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő 
Testülete biztosítja a szociális célú tűzifa vásárláshoz 
kapcsolódó támogatás önerejét biztosítja nettó 72.000 
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Ft + 19.440 Ft ÁFA, bruttó 91.440 Ft,- azaz 
Kilencvenegyezer-négyszáznegyven forint értékben, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert az önerő 
igazolás kiállítására és aláírására. 

  
  Határidő: 2013. október 15. 
   
  Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 11 
óra 33 perckor berekesztette. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Nagy Imre Gusztáv Dr. Németh Balázs 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 Szakács Péter Polcsik Emilné 
 jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


