Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Az önkormányzat térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást biztosít annak a
szociálisan rászoruló személynek, aki Ugod községben bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitel szerűen a településen él és az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
(2) 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.
(3) Az e rendeletben használt család, háztartás, jövedelem, fogalmára a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. A jogosultság feltételei
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként
maximum 5 erdei köbméter tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki az általa lakott lakást
tűzifával fűti, és
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra (lakhatással kapcsolatos települési támogatás) jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
e) gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
f) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 71.250
Ft-ot, egyedül élő nyugdíjas esetében a 100.000 Ft-ot.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az (1) bekezdés a) – d) pontja szerinti személy.
(3) A tűzifa támogatás háztartásonként egy jogosultnak és egy alkalommal állapítható meg,
függetlenül a háztartásban élő személyek számától. Amennyiben egy háztartásból több kérelem
érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Az életvitel szerűen nem lakott, illetve tűzifával egyáltalán nem fűthető lakóingatlanra
támogatás nem állapítható meg.

3. A támogatás forrása, igénylésének,
elbírálásának és átadás-átvételének menete
3. §
(1) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása, valamint az önkormányzat által
biztosított saját forrás.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat tűzifa támogatást nem biztosít.
4. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Kérelmet szóban és írásban
is be lehet nyújtani.
(2) A szociális célú tűzifa támogatás egy alkalommal igényelhető, 2021. november 1. napjáig.
A kérelmeket az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) kell
benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület legkésőbb 2021. november 30. napjáig dönt.
A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2022. január 31-ig osztja ki. A
szállítás költségei az önkormányzatot terhelik.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervényen aláírásával igazolja.
5. §
(1) Az önkormányzat által kizárólag a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban megjelölt mennyiségű szociális
célú tűzifa kerül támogatásként biztosításra.
(2) Az e rendeletben foglaltak szerint támogatásban részesülő személy a tűzifát nem
értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.
(3) Amennyiben a jogosult a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét eladja, a
támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási
költséget egy összegben köteles visszafizetni az önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó
határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül.
4. Záró rendelkezések
6. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. február 1. napján hatályát
veszti.

Vörös Tibor
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2021. október 11.

dr. Reichert László
aljegyző

Szám: U/63-2/2021.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 29. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/63-2/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 29. napján 16 óra 30
perckor megtartott nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Szőke Zoltán alpolgármester, Csombó
György Pál, Sári Ferenc, Molnár Vince Jenőné, Nagyné Mészáros Krisztina képviselők
Távol maradt: Kovács Nándor képviselő
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- dr. Reichert László aljegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Hole-Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
Meghívottak: Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök
Csombóné Bolykó Petra IKSZT vezető
Győrffy Diána védőnő
Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 6 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. A szociális tűzifatámogatás helyi
szabályairól rendelet-alkotás

dr. Reichert László
aljegyző

2. Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett
feladatairól

Győrffy Diána
védőnő

3. IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház
művelődési és egyéb tevékenységéről

Csombóné Bolykó Petra
IKSZT vezető

4. Ravatalozó felújítására kért ajánlatokról tájékoztatás

Vörös Tibor
polgármester

5. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
a polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás
E l ő a d ó : dr. Reichert László aljegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
8/2021./X.11./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelete a jkv. mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett feladatairól
E l ő a d ó : Győrffy Diána védőnő
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
45/2021./IX.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
a körzeti védőnő beszámolóját az eddig végzett
feladatairól a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

3./ N a p i r e n d : IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház művelődési és egyéb
tevékenységéről
E l ő a d ó : Csombóné Bolykó Petra IKSZT vezető
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
46/2021./IX.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház
művelődési és egyéb tevékenységéről szóló beszámolót a
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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4./ N a p i r e n d : Ravatalozó felújítására kért ajánlatokról tájékoztatás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző testületi ülésen megbeszéltek
szerint, 3 vállalkozótól (Farda László, Csizmadia és Társai Kft., Varga Imre) kért árajánlatot a
ravatalozó felújítására. Elmondja, hogy a mai napig egyetlen árajánlat sem érkezett.
Sári Ferenc képviselő: régóta húzódik a dolog, szerinte saját erőből is meg lehetne csinálni.
dr. Reichert László aljegyző elmondja, hogy várhatóan 2022. évben is írnak ki Magyar Falus
pályázatokat, érdemes lenne várni.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az idei pályázatot is tartalék listára tették.
Novemberig döntenek a tartalék listás pályázatokról, tehát akár még nyerhet is az idei
beadvány. Javasolja, hogy várják meg, amíg kiderül a tartalék listás pályázatok sorsa, és akkor
térjenek vissza a ravatalozó kérdésére.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
47/2021./IX.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a polgármester javaslatát, és a ravatalozó
felújításának kérdését félreteszi, amíg kiderülnek a
Magyar Falus pályázatok tartalék listára helyezett
beadványainak sorsa.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ „A kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósítása” pályázatról tájékoztató
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/233/2021. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy elindultak a Magyar Falu Program keretében „A
kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósítása” pályázaton, melyen sikeresen
1.000.000.- Ft támogatásban részesültek. Az elnyert összegből őszi rendezvények Ugodon
elnevezéssel 2 program kerül megszervezésre. A szüreti felvonulás 2021. október 2-án és az
idősen napja 2021. október 15-én.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
48/2021./IX.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a polgármester tájékoztatóját a Magyar Falu
Program „A kistelepülési önkormányzati rendezvények
megvalósítása” pályázatról.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

5
b./ Diszkont Kincstárjegy vásárlás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy Ugod Község Önkormányzat Raiffeisen Banknál
vezetett értékpapír számláján 2021.08.31-i értéknap szerint 61.126.020,-Ft áll rendelkezésre. A
jelenlegi ismereteik szerint a következő 3 hónapra ez a pénzeszköz nem szükséges a likviditás
fenntartásához, ezért a bankszámla használatáért fizetett díj fedezése céljából célszerű lenne az
értékpapír számlán rendelkezésre álló összeget befektetni.
A bank ajánlata alapján javasolja alacsony kockázatú, 3 hónapos futamidejű 1 % p.a kamatot
biztosító Diszkont Kincstárjegy vásárlását.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
49/2021./IX.29./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
Raiffeisen
Banknál
vezetett
értékpapírszámláján elhelyezett szabad pénzeszközből a
Magyar Állam által kibocsátott 3 hónapos futamidejű
diszkont kincstárjegyet vásárol.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az
értékpapír vásárlásával kapcsolatos intézkedések
lebonyolítására.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 55
perckor bezárta.
kmf.
Vörös Tibor
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző

