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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi október hó 09. napján, szerda 

11 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester   

   Berzi István     képviselő      

   Kiss Ferencné    képviselő 

   Szabó László     képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Kisida Gáborné   gazdálkodási ügyintéző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

 

Távol van: Csathó László     alpolgármester     

                  

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

 1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról döntéshozatal.  

 Előadó: polgármester  

  

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

 1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról döntéshozatal.  

  Előadó: polgármester  
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Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

 1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról döntéshozatal.  

 Előadó: polgármester  

  
 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról döntéshozatal.  

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A legutóbbi, szeptember 25. napján megtartott testületi ülésen 

már szóba került a szociális célú tűzifavásárlás. Akkor azzal zártuk a beszélgetést, hogy 

mihelyt többet tudunk róla, illetve kiírásra kerül a pályázat, megjelenik a rendelet, akkor 

majd beszélünk róla. Már akkor is gondoltuk, hogy erre nem sok idő lesz, ezért is került sor 

rendkívüli testületi ülés megtartására, mert a beadási határidő október 15. napja. Hasonló 

feltételekkel került sor a pályázat kiírása, mint tavaly, illetve tavalyelőtt. Az igénylés alapja a 

lakásfenntartási támogatásban részesültek száma, 2013. január-március hónapok átlaga. A mi 

esetünkben ez 88 fő. Támogatottanként legfeljebb 2 m
3
 tűzifa igényelhető. A támogatás 

mértéke 13.000 Ft köbméterenként. Az igénylés lényeges kérdése, ami megbeszélést, döntést 

igényel az az önerő. A támogatás felhasználásának feltétele 1.000 Ft/m
3
 és az ÁFA mértékű 

önrész biztosítása, illetve vállalása, amennyibe 13.000 Ft + 1.000 Ft + ÁFA értékben nem 

tudunk fát vásárolni, akkor a további esetlegesen felmerülő költségek biztosítása. Továbbá a 

tűzifa szállításából származó költségek is a települési önkormányzatot terhelik. 

Tulajdonképpen ennek az önrésznek a biztosítása a megoldandó probléma, hiszen ismeritek 

az önkormányzat anyagi helyzetét. A minimális önrész, amit biztosítani kellene: 223.520 Ft.  

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Tudjátok, hogy a Képviselő-testület döntése 

alapján nemrég nyújtottunk be működőképességet szolgáló támogatásra pályázatot, amit 

éppen azért nyújtottunk be, mert nincs pénzünk az esedékessé váló számláink kifizetésére, 

illetve hamarosan érkeznek a következő hónap számlái is. Nagyon kevés normatívát kapunk, 

ami nem elég ahhoz, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokhoz, illetve a 

lakásfenntartási támogatáshoz a kötelező önrészt hozzá tegyük. A falugondnoki szolgálat 

működtetéséhez sem elég a támogatás, ahhoz is kell az önkormányzat pénze. Sajnos a 

lakosság adóbefizetése, kommunális adó, gépjárműadó olyan csekély, hogy arra számítani, 

azzal számolni nem lehet. 

Berzi István képviselő: Én mindenképpen azt mondom, hogy be kell adni az igényt, aztán 

majd csak meglesz hozzá az önrész. 

Szabó László képviselő: Tudom, hogy nem leszek túl népszerű a képviselőtársaim előtt, de 

mivel jobb nem jut az eszembe, azt javasolnám, hogy a képviselő-testület, illetve tagjai 

mondjanak le egy havi tiszteletdíjukról, ezzel biztosítva a tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

támogatás önrészét.  

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy Szabó László képviselő úr 

javaslatát megfontolva döntsön arról, hogy a szociális célú tűzifavásárláshoz az önrészt oly 

módon biztosítja, hogy a testület tagjai lemondanak egy havi bruttó tiszteletdíjukról! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  
 



Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 122/2013.  (X.9.) határozata 

 

        Tárgy: Polgármesteri illetményről, illetve önkormányzati képviselői tiszteletdíjakról 

    való lemondás 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási 

pályázatban. 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási igényét 176 

m
3
-ben határozza meg, melynek megvalósításához 223.520.-Ft, azaz 

kettőszázhuszonháromezer - ötszázhúsz forint önerő, valamint a további 

esetlegesen felmerülő költségek biztosítása szükséges. 

 

B a l a j t  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  a z  

ö n e r ő  b i z t o s í t á s á h o z  - a polgármester illetményének, illetve a 

képviselők tiszteletdíjuknak - e g y  h a v i  b r u t t ó  ö s s z e g é r ő l  

l e m o n d a n a k .  

 

Felelős:   polgármester 

 

Határidő:  a pályázat elbírálása szerint 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mivel most már úgy tűnik, hogy megvan, meglesz a támogatás 

felhasználáshoz szükséges önrész, kérem a Képviselő- testületet, hogy döntsön a szociális 

célú tűzifavásárlás támogatási igény benyújtásáról! 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta:  
 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 123/2013.  (X.9.) határozata 

 

Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról döntéshozatal  

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és dönt 

arról, hogy részt vesz a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 

alapján a támogatási pályázatban. 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási igényét 

176 m
3
-ben határozza meg, melynek megvalósításához 223.520.-Ft, azaz 

kettőszázhuszonháromezer - ötszázhúsz forint önerőt, valamint a további 

esetlegesen felmerülő költségeket a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntés értelmében 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megvalósítással kapcsolatos 

feladatok bonyolítására, a pályázat benyújtására.  

 

Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Határidő:   folyamatos 



Szabó Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a rászorultság, 

illetve a tűzifakiosztás szabályait a testületnek majd rendeletbe kell foglalnia, ami ismételten 

nem lesz egyszerű dolog. Továbbá a tűzifára való jogosultságról határozattal kell dönteni. 

Ismételten emlékeztetem Berzi István képviselő urat, hogy a korábbi testületi ülésen vállalta a 

tűzifa kiosztását. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

   

 

 

   

 

 


