
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám:41/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2012.  január  31-ei  (kedd) 
19.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester, Varjúné Fodor Edit képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő 
jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

A polgármester a javasolt módosításokkal szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak  
szerint állapította meg a napirendet:

N A P I R E N D E K:

1. Tűzifa osztás szociálisan rászorultak részére

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1.   Tűzifa osztás szociálisan rászorultak részére  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat 50 m3 tűzifát igényelt, melyet a szociálisan 
rászorultak  között  kell  felosztani.  Javasolta,  hogy  rendező  elvnek  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  
rendeletben foglalt jogosultságot tekintsék. Ennek megfelelően szociálisan rászorult az, akinél az egy főre 
számított  havi  családi  jövedelem az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegét  (28.500  Ft)  nem 
haladja  meg  vagy  egyedül  élő  esetén  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 150%-át (42.750 Ft). A felhívás és az igénylőlap minden háztartásba megküldésre kerül.  A 
beérkezett igénylések alapján kerül eldöntésre, hogy a feltételeket figyelembe véve kik kaphatják meg a  
tűzifát. Amennyiben még marad fa, úgy második körben dönthetnek a maradék méltányosságból történő 
szétosztásról.
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

3/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete döntött arról, hogy a rendelkezésére álló 50 m3 

tűzifát  a  készlet  erejéig  szétosztja  a  szociálisan 
rászorultak között.

2. Az igénylések  leadási  határideje:  2012.  február 1.  10 
órától  2012.  február  6.  16  óráig.  A  késedelmesen 
benyújtott  igénylések  elutasításra  kerülnek. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. Az  elbírálásnál  elsőbbséget  élveznek  a  helyi 
önkormányzati  rendeletben  megfogalmazott  szociális 
rászorulók, tehát
a) akinél  az  egy  főre  számított  havi  családi 

jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb  összegét  (28.500  Ft)  nem haladja  meg 
vagy

b) egyedül  élő  esetén  nem  haladja  meg  az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át (42.750 Ft).

4. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete feltételként szabja, hogy 

a) Az  igénylő  rendelkezzen  lesenceistvándi 
bejelentett lakcímmel, valamint

b) az  igénylő  által  lakott  ingatlan  fatüzeléses 
fűtési  rendszerrel  rendelkezzen,  melyről 
nyilatkozni köteles.

5. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  döntött  arról,  hogy  a  családonként  adható 
tűzifa mennyisége minimum 1 m3.

6. A  tűzifa  elosztása  az  igénylések  beérkezése  után 
történik a készlet erejéig.

Határidő: 2011. február 6.
Felelős: polgármester,

körjegyző

További kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 19.45 perckor bezárta. 

K. m. f.
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Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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