JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 26-án
14.00. órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
Czapár Gábor
Banczalovszki János
Béres Istvánné bizottsági tagok

Távolmaradt:

Szászné Veze Rita bizottsági tag

Meghívottak:

Bródi Róbert alpolgármester

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal a napirendi pontot
megtárgyalásra elfogadta.
Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv
hitelesítője Banczalovszki János bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal
elfogadta.
1. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.8. pontjában szabályozott
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra. A döntést követően a BMÖGF/46-41/2020. iktatószám alatti miniszteri
döntésnek megfelelően
Nyíracsád Község Önkormányzata, mint kedvezményezett
12.192.000.- Ft egy összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesül, mely
támogatást 600 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlására használhatja fel. A

támogatás feltétele, hogy az Önkormányzat a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés
részletes feltételeit rendeletben szabályozza. Az önkormányzati rendeletben a szociális
rászorultság szempontjait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. szerint szabályozhatja.
A támogatást az Önkormányzat + - 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú 5 –
35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlásra fordíthatja.
Kemény lombos, vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a
lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
A támogatást a belügyminiszter utalványozása alapján a Kincstár folyósította az
Önkormányzat részére.
A tűzifa szállításáról – ide értve a rászorulókhoz való eljutást is – származó költségek az
Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kérhet.
Az Önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2021. február 15-ig osztja ki a rászorulók
részére a rendeletében foglaltaknak megfelelően a támogatás teljes összegének pénzügyi
felhasználása legkésőbb 2021. március 31-ig történhet meg.
Az Önkormányzat köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg
felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkezelési
szabályzatnak megfelelően kezelni és a támogatás elszámolását követő 5 naptári évig
hiánytalanul megőrizni.
Czirjákné Szabó Katalin:
A 2.§. (1) bekezdésében szerepel, hogy „az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként minimum 1 m3, maximum 3 m3 kemény lombos tűzifát biztosít annak a
személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 %-át”. Ezt az összeghatárt javaslom megemelni
400 %-ra, hogy minél szélesebb kört tudjunk támogatni
A elhangzott javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő
bizottsági tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
20/2020. (X.26.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló
napirendet megtárgyalta, elfogadja a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. október 27.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
Több napirendi pont nem lévén Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke megköszöni az
ülésen való megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Czirjákné Szabó Katalin
bizottság elnöke

Banczalovszki János
jegyzőkönyv hitelesítő

