
165/9/2015. 

Zala Megye Ortaháza 

Jegyzőkönyv 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet 

8/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Határozatok: 

66/2015(X.29.)kt. határozat. 
67/2015(X.29.) kt. határozat. 
68/2015(X.29.) kt. határozat. 
69/2015(X.29.) kt. határozat. 
70/2015(X.29.) kt. határozat. 

Tárgykód: L10. 

Tárgykód: Z1 
Tárgykód: Z1 
Tárgykód: Z1 
Tárgykód: El6 
Tárgykód: Z1 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29 - én 
13,00- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 

Jelen vannak: Vajmi Ferenc polgármester 
Rácz József alpolgármester 
Biró Györgyné képviselő 
Becze Árpád képviselő 
Belső József képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző Becze 
Ferencné jegyzőkönyvvezető 

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testület teljes létszámban 
jelen van. 

NAPIREND: 

1. ) Ortaháza Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 
2. ) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megtárgyalása, elfogadása. 
3. ) Lenti és Vidéke Vidékfejlesztési Egyesületbe történő belépésről döntés. 
4. ) Polgármesteri tájékoztató 

5. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
1. ) Ortaháza Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
66/2015.(X.29.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testület az önkormányzat 2013 évben elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát jóváhagyja és az önkormányzat módosításokkal 
egységes szerkezetű helyi esélyegyenlőségi programját elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester 



A település Esélyegyenlőségi programja a terjedelme miatt a jegyzőkönyv mellé 
nem került csatolásra. 

2. ) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, 
elfogadása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Vajmi Ferenc polgármester javasolta, hogy plusz 5 m3 tűzifát rendeljen az önkormányzat, így a 
településen élő szociálisan rászorultak valamennyien fognak kapni tűzifát. 
Hozzászólás nem hangzott el. A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

8/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
67/2015.(X.29.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületé a szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő állami támogatást elfogadja és jóváhagyja a Belügyminiszterrel a Támogatói Okiratot. 
a. ) az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához biztosított 533.400 Ft támogatásból, és az 
önkormányzat által biztosított 53.340. Ft önerőből, összesen 586.740 Ft.- ból 33 m3 mennyiségű tűzifát 
Ortaháza község Önkormányzata 14.000 +AFA Ft/m3 erdei rakodói áron a ZALAERDO Zrt. 
Nagykanizsa, Múzeum tér 6. szám alatti erdőgazdálkodótól kívánja megvásárolni 
b. ) az önkormányzat az a.) pontban meghatározottakon túl 5 m3 tűzifát vásárol a ZALAERDŐ Zrt.-tői 
annak érdekében, hogy a településen élő valamennyi szociális rászorult részére a téli tüzelő biztosítva 
legyen. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és aszükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

3. ) Lenti és Vidéke Vidékfejlesztési Egyesületbe történő belépésről döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Vajmi Ferenc polgármester nem javasolta az egyesületbe tagként való belépést, hátrányt nem jelenthet 
a pályázatoknál, hogy nem vagyunk tagok, ugyanakkor az elmúlt évek során az önkormányzatnak nem 
volt olyan pályázata, melyet a Leader közösség pozitívan bírált volna el. Kifogásolta, hogy az 
egyesületbe alapító tagként az önkormányzat nem csatlakozhatott. Bíró Györgyné képviselő egyetértett 
a polgármester javaslatával. Nem javasolta a tagfelvétel kérését az önkormányzat. 



Több hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

68/2015.(X.29.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési 

Egyesületbe nem kéri tagként történő felvételét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: október 30 -tói folyamatos Felelős: polgármester 

4. ) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Vajmi Ferenc polgármester Az előterjesztés szóban és 

írásban történt. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
69/2015.(X.29.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti 
települési önkormányzat kijelenti, hogy 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatát továbbra is a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 
560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv útján kívánja ellátni. 
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse. Felelős:
 polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. júniusában az 
önkormányzat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
mellékletének II.7.alpontjában foglaltakra figyelemmel pályázatot nyújtott be „ közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra A fejlesztés teljes költsége: 711 110 Ft, melyhez az 
önkormányzat 200 e Ft önerőt vállalt. A pályázatból 20 db szék, és 10 db összecsukható asztal került 
volna beszerzésre. 
A pályázat elbírálásra került, az önkormányzat nem kapta meg a teljes megpályázott összeget, csupán 
168 e Ft-ot, így a pályázatból beszerzendő eszközök számát is csökkenteni kell. 
Az árajánlatok beérkeztek. A Jakab Kft. árajánlata szerint a Varia támlás szék 9000 Ft/áfa/db összegbe 
kerülne, míg a Mikron Technológiai Kft.-től kapott árajánlat szerint az asztal ára 45.990 Ft/db/asztal. 
A polgármester elmondta, hogy a 6 db asztal beszerzése a Mikron Technológiai Kft.-től, melynek ára 
bruttó 275 940 Ft, melyhez a 14 990 Ft összegű szállítási költség hozzájárul, míg a 



pacsai székhelyű Jakab Kft.- tői pedig 12 db szék összesen bruttó 137 160 Ft összegű kiadást fog 
eredményezni. így a fejlesztés összköltsége: 428 090 Ft. A pályázati támogatás 
figyelembevételével az önkormányzatnak 260 090 Ft önerőt kell biztosítani az eszközök beszerzéséhez. 
Hozzátette, hogy a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a tárgyi eszközöket megrendelte 
az árajánlatot adó vállalkozóktól, melynek tudomásulvételét kérte a képviselő-testülettől. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
70/2015.(X.29.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének II.7.alpontjában foglaltakra 
figyelembevételével a „ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímén kapott 168 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást jóváhagyja és elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

5. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. A 

polgármester az ülést 14, j0-órakor bezárta. 

 



Meghívó 
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. október 29-én , 13,00- órai kezdettel tartandó 
nyílt képviselő- testületi ülésére tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Ortaháza Önkormányzat hivatalos helyisége 
8954.Ortaháza, Fő u. 36. 

NAPIREND: 

1. ) Ortaháza Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata Előadó: 
Tóthné Péter Judit jegyző 
2. ) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, 
elfogadása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

3. ) Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesületbe történő belépésről döntés. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

4. ) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

5. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2015. október 22. 
Tisztelettel 

 



J E L E N L É T I  I V  

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. október 29 - én tartott nyilvános ülésről. 

Vajmi Ferenc polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Biró Györgyné képviselő 

Becze Árpád képviselő 

Belső József képviselő 
 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző Becze 

Ferencné jegyzőkönyvvezető 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzatának 2015. október 29.-én tartandó testületi ülésére 

Tárgy: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet - tervezetének 
megtárgyalása, elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános indoklás 

Magyarország 2015. Évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv(továbbiakban: Kvtv.) 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13 pontja szerint a Belügyminiszter Támogatói 
Okiratban döntött az önkormányzat számára a szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás mértékéről. 
A támogatás mértéke Ortaháza Község Önkormányzata vonatkozásában 14 000 Ft/erdei m3 + 
ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt 1 000 Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia, 
illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. 
Önkormányzatunk a lakásfenntartási támogatásban részesülők számát figyelembe véve 34 m3 4 
kemény lombos tűzifa vásárlására adta be a támogatási igényét, mely 14000 Ft./ mJ +Áfa összeggel 
számolva 604 520 Ft. összegű támogatási igényt jelentett , melyhez 43 180 Ft összeget kellett volna 
önerőként biztosítani. Ezen felül ugyancsak az önkormányzatot terheli a szállítási költség. Az 
önkormányzat 30 m3 szociális tűzifa vásárlására 533 400 Ft támogatást nyert, melyhez 
önkormányzatunknak 38 100 Ft önerőt kell biztosítani. 

A pályázati kiírás szerint a támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben 
szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az 
elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak. 
Az önkormányzati rendelet szerint: 
a) a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy 
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 
időskorúak járadékára, települési támogatásra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelő család előnyt élvezzen, 
és a háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint, hogy az 
önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
Fenti szempontok figyelembevételével készült el a rendelet tervezet. 
Részletes indokolás 

l.§-hoz 
Ez a rendelkezés tartalmazza a szociálisan rászorulók azon körét, akikre a rendeletet alkalmazni kell. 
2-§ 
Rögzítésre került, hogy mely az a réteg, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult, és ki az aki nem. 

3- § 
A rendelet e §-a meghatározza a szociális tűzifára jogosultak körét, továbbá azon részlet 
szabályokat, melyeket a döntésnél figyelembe kell venni. 
4- § 
Ezen § tartalmazza, hogy mely személyek nem jogosultak támogatásra, továbbá, hogy mely feltétel 
fennállása esetén nem lehet megállapítani a támogatást, és a tűzifa értékesítésére vonatkozó tilalmat. 



5.§ 
A támogatás mértékét tartalmazza. 

6.§ 
A támogatás benyújtására, valamint elbírálása vonatkozó eljárási szabályokat tartalmazza. Javaslom, 
hogy a képviselő- testület való döntést ruházza át a polgármesterre. 
7.-8.§ 
A támogatás forrásösszetételét, valamint a rendelet hatálybalépését. 

Előzetes hatásvizsgálat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet-tervezethez 1. Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár 
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 
2 Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása - előreláthatólag 38 
100 Ft összegű - önerőt, valamint a kiszállítás költségét jelenti, melynek fedezetét meg kell tervezni az 
önkormányzat költségvetésében. 
3. Környezeti következmények, hatások 
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által 
használt anyagok 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhét ró a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőire. 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az önkormányzat 30 m3 szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. 
Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált 
szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben 
tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló ..../2015.(X.30.)Önkormányzati rendelet-tervezetet. 

Páka, 2015. október 20. ... 

Tisztelettel: 
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Ortaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

8/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése továbbá, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális 
törvény ) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
következőket rendeli el: 

i.§ 
(1) . A rendelet hatálya Ortaháza község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel 
rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki. 

2-§ 
(1) Ortaháza Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) térítésmentesen tűzifát biztosít 
azon szociálisan rászoruló személynek, aki Ortaháza községben bejelentett állandó lakóhelyén 
életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 
(2) A jelen rendeletben használt: család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni. 
(3) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi 
átlagát kell figyelembe venni. 

3-§ 
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatáskén szociális tűzifát biztosít 
elsősorban annak a személynek, aki a szociális törvény vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban:Gyvt.)és az önkormányzat a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015(11.28) önkormányzati rendelet szerinti alábbi 
ellátások valamelyikében részesül : 

a) Aktív korúak ellátása 
b) időskorúak járadéka 
c) települési lakhatási támogatás 
d.)a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni 
támogatáskén szociális tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki 

a. ) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 
b. ) Ápolási díjra jogosult, vagy 
c. )70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy 
d. ) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át nem 
haladja meg. 

(3) Az (l)-(2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít. 
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és a háztartások számától. 
(5) A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont a (l)-(2) bekezdésben foglalt minél több 
feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme. 



4.§ 
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 3. § -bán 
meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család 

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett. 

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem 
kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges. 
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak 
saját használatra használhatja fel. 
(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 
megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen 
jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható. 

5.§ 
Tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 m , de legfeljebb 5 m lehet. 

6-§ 
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 
(2) A kérelmeket a szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás függvényében, 
évente november 1. és január 31-e között lehet benyújtani a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 
(3) ) A kérelmek elbírálásáról-átruházott hatáskörben -a polgármester dönt a kérelem benyújtását 
követő 3 munkanapon belül és a Képviselőtestület következő rendes ülésén arról beszámol. 
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 

7.§ 
A támogatás kizárólagos forrása Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak 
figyelembevételével a Belügyminiszter által a Támogatói Okiratban az önkormányzat számára a 
szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által 
biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy 
azok a 3. §. meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 6. § - bán meghatározott határidőre 
érkeztek-e el kell utasítani. 

8-§ 

A rendelet 2015. november 1- én lép hatályba. 

 



1. melléklet a 8/2015. (X.30 .) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

Személyi adatok 

1. Név: .................................................................................................................................  

2. Születési név: ..................................................................................................................  

3. Születési hely és idő: .................................................................................... TÁJ szám: 

4. Anyja neve: .....................................................................................................................  

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: .........................................................  

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ........................  

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ...................................................  

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: .............. fő. 

9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 
 

Név 

/lánykori név is/ 
Családi állapot 

Kérelmezőhöz 
fűződő kapcsolat 

/pl. házastárs, 
élettárs, gyermek 

stb./ 

Születési idő 
/év, hó, nap/ 

Anyja neve Foglalkozása 

a)       

b)       

c)       

d)       

e)       

f)       

g)       

h)       

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely 

címét kell feltüntetni. 
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem 

rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, 
munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával. 
6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az 

ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az 
aláírásra. 

7. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban együtt élő személyek 
lakcímigazolványát. 



-2- 

B) Jövedelmi adatok 

Forintban 
 

A jövedelmek típusai Kérelmező A lakóingatlanban élők jövedelme 
 

  jövedelme a) b) c) d) e) Összesen 
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

       

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

       

3. 
Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem 

       

4. 
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

       

5. 

A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 

       

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 
(munkanélküli járadék, képzési támogatás, 
rendszeres szociális segély, ápolási díj, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.) 

       

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 
       

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, 
értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

       

9. A lakóingatlanban élők havi nettó 
jövedelme összesen 

       

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ......................................... Ft/hó. 

Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozásom: van nincs 

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság 
illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Páka,, 2015 .......................... hó .... nap 

az ellátást igénylő, 
vagy törvényes képviselőjének aláírása 



2. melléklet a ..../2015. (X.30.) Önkormányzati rendelethez 

Átvételi elismervény 

Alulírott  ..........................................................................  

szám alatti lakos igazolom, hogy 

201 .................................. napon átvettem ................ m szociális tűzifát. 

Tudomásul veszem  hogy: 

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak 
saját használatra használhatja fel. 

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 
megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen 
jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható. 

Páka, 2015 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő testületének a 2015. október 29.-én 
tartandó ülésére 

Tárgy: Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata és módosítása 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31. 
§ -a kimondja, hogy a község, önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, 
valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 
szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi 
önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során 
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb 
fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 
érvényesülését segítő intézkedésekre, 

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításához szükséges intézkedésekre, 

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve 
javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve az abban meghatározott helyzet 
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési temet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011(X.27) Kormányrendelet értelmében a települési önkormányzat által készített helyi 
esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. 
A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes 
lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, 
az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. A települési önkormányzat a 



helyzetelemzés elkészítése során felhasználja a megyei kormányhivatalok, a település, a többcélú 
kistérségi társulás, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére álló 
nyilvántartások hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált adatait. Az 
intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák 
felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség. 
A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata: 
A települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. 
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie: 
a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 
b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat a) 
módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy h) új helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A felülvizsgálatot a TKKI által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai segítik. 

Az önkormányzatnak a képviselő-testület által jóváhagyott helyi esélyegyenlőségi programmal 
rendelkezni kell, mivel 2013. július 1-jétől 1 minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, 
pályázat útján elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a testület által 
elfogadott HEP-pel, továbbá be tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni kívánt 
fejlesztés közötti összhangot is. 

Ortaháza Község Önkormányzatának a képviselő-testülete 2013 évben az öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot elfogadta a 69/2013. (VIII.16 )Kt. Határozatával. A esélyegyenlőségi 
programot (továbbiakban:HEP) felülvizsgálata és módosítása indokolt. A módosítás érinti a HEP 
helyzetelemzését és intézkedési tervet is 

Javaslom, hogy a kiküldött tervezetben meghatározott tartalommal a képviselő-testület az 
önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját vizsgálja felül és a módosítássokkal egységes 
szerkezetben hagyja azt jóvá. 

Ortaháza, 2015. október 22. 

Határozati javaslat: 

Tisztelettel: 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testület az önkormányzat 2013 évben elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát jóváhagyja és az önkormányzat módosításokkal 
egységes szerkezetű helyi esélyegyenlőségi programját elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő testületének a 2015. október 29.- 
én tartandó ülésére 

Tárgy: Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesületbe történő belépésről döntés. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2014. év első felében megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
Társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5.2014. (11.6.) közleménye a 2014- 2020 
közötti programozási időszakra történő felkészülésről cs a Helyi fejlesztési Stratégiához 
kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről. Cél a 2014-2020 közötti 
programozási időszakra való felkészülés, valamint az ehhez kapcsolódó Helyi Fejlesztési Stratégia 
(továbbiakban: HFS) megalkotása volt. 

A fő rendezési elv a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülő területalapú 
fejlesztés volt, amely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó 
térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebből fakadóan kiemelkedően fontossággal hírt a 
megyehatárhoz való igazodás, és az, hogy a HFS tervezési terület cgy-egy adott járást, vagy 
tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le. 

A HFS tervezési terület alapját a 10.000 fő vagy 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések képezték a 
budapesti agglomerációhoz, tartozó települések kivételével, továbbá azon települések külterületei, ahol 
a külterületi lakosságszám a település lakosságának legalább 2 °o-át eléri. A területi átfedés elkerülése 
végett egy települést csak egy HFS tervezési területen lehetett figyelembe venni, továbbá szükséges volt 
biztosítani a területi folytonosságot. A HACS-ok a köz- és magánszféra partnerségének elve alapján 
működnek. 
Fenti Irányító Hatósági közlemény közzétételétől számított 15 napon belül kelleti jelezni a 
szerveződési szándékot. 2014. március 5-ig kellett benyújtani a szükséges dokumentumokat a 
Nemzeti .Agrár szaktanácsadási. Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez. 

A l.EADER HACS címmel nem rendelkező egyesület által benyújtott kérelem esetén a HFS 
tervezési terület lefedésének igazolása szempontjából a települési önkormányzatok és azon civil 
szervezetek, egyházi jogi személyek és gazdálkodó szervezetek vehettek részt, akik legalább a 
jelen IH közlemény közzétételekor már rendelkeztek székhellyel, vagy telephellyel a lefedni kívánt 
HFS tervezési terület valamely jogosult településén. 

2014. február 28. napján a Lenti Polgári Egyesület (székhelye 8960 Lenti. Templom tér 3.) 
kérelmezte az egyesület 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó HFS tervezési területének 
előzetes elismerését. 

I)r. Víski József Agrár- Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes államtitkár 2014. 
szeptember 10. napján I-l/ME/5289/2/2014. iktatószámú levelében arról tájékoztatta a Lenti 
Polgári Egyesületet, hogy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága a Gál Eleimé által képviselt Lenti Polgári Egyesület 2014. május lóén kelt HFS tervezési 
terület előzetes elismerése iránti kérelmét jóváhagy ta 42 település részvételével. 

Ahhoz, hogy a Lenti Polgári Egyesület, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által elismert Helyi 
Akció Csoport működését el tudja kezdeni, különböző döntések meghozatala vált szükségessé, 
mellyel együtt járt az Egyesület átalakítása is. 



A Lenti Polgári  
Egyesület új neve a 2015. május 8. napján megtartott közgyűlésen elfogadott 7/2015. (V.8.) számú 
határozat értelmében Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület, új székhelye a 8,2015. (V.8.) 
számú határozat értelmében 8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.. új megválasztott elnöke a 37/2015. 
(V.8.) számú határozat értelmében 2015. május 8. napjától Lenti V áros Önkormányzata, képviseli 
H á h Lá ló l á  
A Zalaegerszegi Törvényszék Pk.60052/200.1/12, számú végzésével az Egyesület módosított 
adatait bejegyezte, és nyilvántartásba vette. 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május 8. napján 8960 Lenti Zrínyi Miklós u. 
4. szám alatt megtartott Közgyűlésén elfogadott 23.-2015. (V.8.) számú határozata alapján, 
valamint a 2015. augusztus 25. napján, a 8960 Lenti Zrínyi Miklós u. 4. szám alatt megtartott 
Közgyűlésén elfogadott 68/2015. (VHI.25.) számú határozata alapján módosította az Egyesület 
Alapszabályát. 

Az Egyesület Alapszabálya az alábbiakról rendelkezik: 
„2.1. Az Egyesület tagjául olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amelv 2.1.1.11} ilalkozik a belépési szándékról, 
2.1.2. elfogadja az Egyesület célját (céljait), 
2.1.3. az Alapszabály alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését 

vállalja. 
2.2. A belépési kérelem elfogadásáról a Közgyűlés határoz.” 

„16.2. Az Egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg. A 
tagdíj mértéke önkormányzatok esetén 20 000-FLév, gazdasági társaságok esetén 10 
000-Ft/év. civil szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők esetén 3 000-Ft/év, 
magánszemélyek esetén 2 000-Ft/év. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének határideje 
minden év június 30. Uj belépő esetén a tagdíjfizetési kötelezettségnek a 
tagság keletkezésétől számított 30 napon belül kell eleget tenni. A tagság a belépési kérelem 
elfogadásával keletkezik. 
A megállapított tagdíj teljes összegét évente kell megfizetni. A megállapított tagdíjat akkor is 
teljes összegben kell megfizetni, ha a tagság év közben keletkezett. 
A tagdíjfizetési kötelezettséget a tagoknak az Egyesület pénztárába történő befizetéssel, vagy 
pedig az Egyesület számlájára történő feladással kell teljesíteniük.” 

A polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy véleményüket, javaslataikat mondják el, es 

döntsenek, hogy tagként be kívánnak-e lépi a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesületbe 

Páka, 2015. október 20. 
Tisztelettel: 

 



 

 

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő testületének a 2015. október 29.- 
én tartandó ülésére 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi Ill.törvény módosította a 2015.évi 
CXXXIII. Törvény, melynek a 16 §.(89bekezdése értelmében 2016. január l.-étől a családsegítés 
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. A jogszabályi előírások miatt e feladatok 
integrálására kerül sor, melynek eredményeként család és gyermekjóléti szolgálatok, illetve család és 
gyermekjóléti központok jönnek létre. 
A fenti jogszabály 16 §.(9) bekezdése értelmében az önkormányzatoknak október 31-ig felül kell 
vizsgálni a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti keretei, 
illetve ezen feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. 
Jelenleg e feladatokról az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának fenntartásában 
működő „Napsugár” Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat útján gondoskodnak, mely 2005. április 1. 
napjával kezdte meg működését. 
A 2016. január 1. napjától kialakításra kerülő intézményrendszer működetésére vonatkozó további 
részletszabályokat véghajtási rendeletek fogják tartalmazni, melynek megjelenése a napokban várható. 
A képviselő-testületnek az 1993. évi Ill.tv. módosításából eredően, tehát 2015. október 31. napjáig felül 
kell vizsgálni, hogy a feladatok ellátásáról milyen formában kívánnak gondoskodni. Javaslom, hogy az 
önkormányzat 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát továbbra is 
a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója: 
S0298855) költségvetési szerv útján lássa el. Természetesen lehetőség van arra is, hogy az 
önkormányzat közvetlenül maga gondoskodjon e feladatok további ellátásáról, de az ehhez szükséges 
szakmai és intézményi háttér nem áll rendelkezésre, viszont a jelenlegi intézményi formában magas 
színvonalon, szakképzett, jogszabályban előírt képesítési előírásokkal rendelkező szakemberek látják el 
a feladatot. Nem indokolt, hogy az önkormányzat más formában lássa el e kötelező feladatokat. 

 ....... /2015.(X.29.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti 
települési önkormányzat kijelenti, hogy 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatát továbbra is a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 
560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv útján kívánja ellátni. 
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse. Felelős:
 polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 

Páka,2015. október 20. 
Tisztelettel: 
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