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Mely készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 18-án (szerdán) 
17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
  
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 
  Bazsó Zsolt 
  Forrás József  
  Tolnai Károly képviselők 
 
Igazoltan távol van: Ladocsi József képviselő 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző - jegyzőkönyvvezető 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert az 5 tag 4 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban 
foglaltak szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 
 

1.) Szociális célű tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester: A rendkívüli ülésre azért került sor, mert az önkormányzat részére a 
központi költségvetésből 50 erdei m3 szociális tűzifa vásárlásához 12 000,-Ft + ÁFA/m3 
támogatást ítélt meg a Belügyminisztérium, ez az összeg december végén meg is érkezett az 
önkormányzat költségvetési számlájára. Elmondja, hogy az előzetesen már megbeszéltek szerint a 
szociális tűzifa támogatás felhasználásának szabályairól kell dönteni, továbbá célszerű az igényelt 
mennyiséget is felülvizsgálni, visszamondásra van lehetőség. A rászorulókat számba véve úgy 
találta a testület, hogy elég a 30 m3, a többi lemondásra került. 
A fa kiosztásának végső határideje 2012. április 30., elszámolási határidő május 31.  
Ismerteti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló 59/2011. (XII.23.)  BM rendeletet. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a támogatás 
felhasználásának szabályainak rögzítésére vagy a hatályos helyi szociális rendeletben, vagy teljesen 
önálló rendeletben van lehetőség. Az előterjesztésben az önálló rendelet tervezete szerepel. 
 
Kiss Tamás polgármester: Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy önálló rendelet lenne a 
legjobb, mivel valószínűleg ez csak egyszeri alkalom, a jövőben nem lesz ilyen szociális juttatása 
az önkormányzatnak. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Ebben én is biztos vagyok. 
 
Kiss Tamás polgármester: Támogatom azt, hogy méltányossági alap is bekerüljön a rendeletbe, 
képviselő-testületi hatáskörben. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Én mindenképpen bele tenném azt is, hogy a kérelem alapján adott 
tűzifa elszállítását az átadó helytől mindenkinek saját magának kell megoldani. 
Továbbá beletenném lehetőségképpen az átmeneti segélyt is, mivel annak határai jóval 
alacsonyabbak, és így biztosan rászoruló kapja. 
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Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A rendelet-tervezet tágabb jogosultsági kört határoz meg, 
mint az átmeneti segély kritériumai, így nincs értelme a szűkebb feltételek alkalmazásának, bőven 
belefér és kérelmezheti a támogatást az is, aki csak az átmeneti segély jövedelemhatárainak felel 
meg. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Beadva a kérelmek még ez után lesznek, és nem tudjuk a jogosultak 
számát,  
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A jogosultak száma nem ismert, ezért javaslom egy min. és 
max. mennyiséget meghatározni. Ez nem kötelező, de célszerű, és javaslom is szerepeltetni a 
rendeletben. 
 
Forrás József képviselő: Szerintem legalább 1, legfeljebb 3m3-t lehessen nyújtani, ez már érdemi 
támogatás, mindenkinek segítséget jelent. 
 
Tolnai Károly képviselő: Támogatom, legyen min 1, max. 3 m3, és maradjon a lakóingatlan 
rendben tartásának vállalása is, azzal a szankcióval, hogy aki ennek nem tesz eleget, az kizárja 
magát minden további támogatásból a támogatás megítélésétől számított 12 hónapig. 
 
Bazsó Zsolt képviselő Ha már rendeletet kell alkotni, egy füst alatt megcsinálhatnánk az 
átmeneti segély lehetőségének szabályozását, hogy évente 1-szer, maximum egyéni elbírálás 
alapján kétszer legyen adható. 
Beszéltünk már róla, hogy ez jelenleg nincs szabályozva. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző összefoglalja az igénylés feltételeit. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2012.(I.19.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét, és a rendkívüli ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Kiss Tamás     Tóthné Ács Ildikó 
  polgármester        mb. körjegyző 


