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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. 
 
 

Száma: 1-13/2014.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
október 1.-jén 07.30 órától megtartott rendkívüli üléséről a 
Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében. 

 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, 

Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők 
 

Távollévő: Farkas Zoltán és Forgács István képviselők 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző 
Pappné Kiss Valéria gazdálkodási csoportvezető 

 
 

Érdeklődő: 0 fő 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi 

ülésen megjelent képviselőket, jegyző urat. Forgács István és Farkas Zoltán 
képviselők nincsenek jelen. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. 
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Lipták Zoltán és 
Nagy László képviselők. Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
feltételeiről szóló rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos támogatási 
igény benyújtásához szükséges határozat elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt 
vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a 
javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala 
nélkül elfogadta. 
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Elfogadott n a p i r e n d: 
 

1. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
feltételeiről szóló rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos támogatási 
igény benyújtásához szükséges határozat elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

 
Tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
feltételeiről szóló rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos támogatási 
igény benyújtásához szükséges határozat elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

 
1. napirendi pont: A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag 

támogatás feltételeiről szóló rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos 
támogatási igény benyújtásához szükséges határozat elfogadása (Írásos 
anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet kihirdetésre került. Az 
elmúlt két évben sikeresen pályázott erre a támogatási formára az önkormányzat, 
most a szénnel egészült ki a támogatás, nemcsak tűzifára van lehetőség pályázni. 
A BM rendelet előírja, hogy a képviselő-testület határozata szükséges a pályázat 
benyújtásához, valamint a BM rendelet felhatalmazza a képviselő-testületet a 
részletek önkormányzati rendeletben történő szabályozására. Rövid a határidő, a 
támogatási igény benyújtásának határideje 2014. október 6., az alakuló ülésig 
nem lehet várni.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, milyen mennyiségű szénről van szó, és 

mennyibe kerül a szállítási költség? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, javasolja, hogy a maximális mennyiséget 
pályázza meg az önkormányzat, mivel sokan beadják kérelmüket az előző évek 
tapasztalatai alapján. A szállítási költséget az önkormányzatnak kell finanszírozni. 
Szén esetében a helyi vállalkozókat és a Tüzépet is be lehet vonni. Az 
önkormányzati gépkocsival is kiszállítható a szén. 
 
Nagy László képviselő elmondja, amennyiben a szén aktuálissá válik, a helyi 
vállalkozó kiszállíthatja a tüzelőanyagot, megegyezés szerint. Kérdése, hogy 
tavaly is volt önerő ennél a támogatásnál? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, tavaly is kellett önerőt fizetni.  
 
Répási János képviselő kérdése, mikorra realizálódik a tüzelőanyag támogatás? 
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dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, december környékére várható, 

remélhetőleg karácsonyra megkapja minden jogosult. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a helyi vállalkozók bevonását támogatja, 
könnyebb lenne a tüzelőanyag kiszállítása, ha úgy állapodnak meg. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a szénre tesz javaslatot, mert jobban el 

lehet osztani.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 
teszi fel a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási igény 
benyújtásához szükséges önerő biztosításának elfogadását. 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
71/2014. (X.01.) KT HATÁROZATA 

Önerő biztosítása támogatási igény benyújtásához 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzatok részére kiírt a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM 
rendelet alapján támogatási igényt nyújt be. A támogatáshoz szükséges 500.-
Ft/q+ÁFA, azaz 525.780.-Ft összeget és szállítás költségeit önerőként a 2014. évi 
költségvetése terhére biztosítja. Hernádnémeti Önkormányzat vállalja, hogy a 
szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semminemű ellenszolgáltatást nem 
kér. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 

teszi fel a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről 
szóló rendelet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal az alábbi rendeletet 
megalkotta. 
 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014.(X.02.) önkormányzati rendelete  

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről 

 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában; valamint a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott 
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felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontban meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 

1. § 
(1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak 
a személynek vagy családnak (továbbiakban: kérelmező) akinek hasznosítható 
vagyona nincs, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

300%-át, 
c) és a lakásának fűtését széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 

biztosítja. 
 

(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, mely a rendelet 
2. mellékletét képezi, és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló 
dokumentumokat, különösen a jövedelemigazolásokat. E rendelet alapján 
benyújtásra kerülő kérelmek esetén alkalmazni kell az Szt. 
jövedelemszámításra vonatkozó szabályait. 

 
 (3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő 

személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg.  

 

(4) Hernádnémeti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak 
egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás 
tagjaként.  

 

(5) A döntés meghozatalakor előnyben kell részesíteni a jogosult személyek közül 
azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint: 

a) lakásfenntartási támogatásban; 
b) aktív korúak ellátásában; 
c) időskorúak járadékában részesül; 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel 
családjában. 

 
 
 

2. § 
 

(1) A térítésmentes szociális célú tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelem 
azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére 
álló készlet határozattal kiutalásra nem került.  
 

(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.  
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(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem elbírálásáról a 
kérelem hiánytalan benyújtásától számított 8 munkanapon belül a 
polgármester dönt. 
 

(4) Térítésmentesen, az 1. §-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a 
kérelmező 2 q szociális célú 20-40 mm átmérőjű barnakőszénre jogosult.  

 
(5) A kérelmező a 1.§-ban foglaltak szerint benyújtott kérelmét - a kérelmet 

átvevő szóbeli felhívására - három munkanapon belül kiegészítheti, a 
szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.  

 
(6) A kérelmező a hiánypótlás teljesítését követően kap – a jogosultságra való 

sorrendet igazoló - sorszámot. 
 

(7) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az 
eljárás során szúrópróbaszerű helyszíni szemle végezhető.  

 
(8) A szociális célú tüzelőanyag támogatásnak a jogosult részére történő 

kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik. 
 

(9) A szociális célú tüzelőanyag támogatás kiszállításakor, annak átvételét a 
jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2014. október 15. napján lép hatályba, és 2015. május 31. 
napján hatályát veszti. 

 
 

Dr. Orosz Zsolt sk.        dr. Szabó Zoltán sk. 
                        polgármester             jegyző 
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          1. melléklet 

Kérelem 
 

Alulírott kérem Hernádnémeti Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a 15/2014. (X.02.) ÖR 

alapján 2 q ingyenes szociális barnakőszén támogatásban részesítsen. 

 

Kérelmező neve :.................................................... Születési név 

:............................................ 

Születési hely : .....................................Születési idő : ........................TAJ: 

............................... 

Anyja neve : ............................................. Családi állapot: :..................Szig.szám.: 

................... 

Foglalkozása : .................................. Jövedelme : .......................Egyéb jövedelme 

:................. 

Állandó lakóhely: Hernádnémeti, …………………………. utca …………..szám  

Tartózkodási hely
1
: Hernádnémeti, …………………………utca …………szám 

Kijelentem, hogy a fent megjelölt lakcímen rendelkezem széntüzelésre 

alkalmas tüzelőberendezéssel. 
 

Házastárs (élettárs) neve : ............................................ Születési név : 

....................................... 

Születési hely : ..................................Születési idő : .........................TAJ: 

.................................. 

Anyja neve : ...................................... Családi állapot: :....................Szig.szám : 

........................ 

Foglalkozása : ................................... Jövedelme : ..................... Egyéb 

jövedelme:.................. 

 

Kérelmező közös háztartásában lévő személyek adatai : 
 

Gyermekek neve:             Szül hely :     Szül. idő:         Ellátás 

összege :         

1. ...........................................................................................................................................,-

Ft.  

2. .......................................................................................................................... ..................,-

Ft.   

                                                
1
 Amennyiben Hernádnémeti községben tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
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3. ...........................................................................................................................................,-

Ft.  4. 

...........................................................................................................................................,-Ft.   

5. .................................................................................................................................. ..........,-

Ft.   6. 

.............................................................................................................. .............................,-Ft.   

Egyéb családtagok neve:                               Szül hely :       Szül. idő:                

Jövedelem:.....  

........................................................................................................................,-Ft.   

............................................................................................................................................,-

Ft. 

.............................................................................................................................................,-

Ft. 

Összes jövedelem: ...............,-Ft. A család létszáma: ..... fő  Egy főre jutó jövedelem: .......,-

Ft. 

A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban együtt élők kereseti igazolását, a családi pótlék szelvényt, 

nyugdíjszelvényt, stb. 
 

Ügyemben kérem a hatósági eljárás lefolytatását2:       igen – nem 

Az eljárás megindításáról értesítést kérek:                    igen – nem 
 

Hernádnémeti, 2014. ................................ ...... .  

 

 

........................................       .............................................. .............................................. 

       kérelmező aláírása   kérelmező társának aláírása      egyéb nagykorú 

hozzátartozó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 A megfelelő válasz aláhúzással jelölendő. 
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Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata    2. melléklet 

3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. Tel/fax: 06 (46) 594-220; - 594-227 ;  
E-mail: pmh.hernadnemeti@hernadktv.hu 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyi adatai: 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 

Kérelmező neve: ……………………………………… Születési neve: 

................................................... 

Anyja neve: …………………………………………… Születési hely, idő: 

…………………….………. 

Társ neve: …………………………………..………… Születési neve: 

.................................................... 

Anyja neve:…………………………………………… Születési hely, idő: 

……………………….……. 

Lakóhely: Hernádnémeti,…………..……………….... Tartózkodási helye: 

............................................. 
 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona: 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

..................................................... város/község .......................................... út/utca .............. hsz. 

alapterülete: ....... m2, tulajdoni hányad: ....................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* ..........................................,- Ft.      Haszonélvezeti joggal terhelt:   igen    nem  (a 

megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

................................................... város/község .......................................... út/utca .............. hsz. alapterülete: 

....... m2, tulajdoni hányad: ....................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* ..........................................,- Ft. 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése 

(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: 

...................................... város/község........................... .......................................... út/utca .............. hsz. 

alapterülete: ....... m2, tulajdoni hányad: ....................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* ..........................................,- Ft. 

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .......................................... út/utca .............. hsz. alapterülete: ....... 

m2, tulajdoni hányad: ....................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* ..........................................,- Ft. 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: ........................................................................ típus ........................................... 

rendszám 
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a szerzés ideje: ....................................................... 

Becsült forgalmi érték:** ..........................................,- Ft. 

b) tehergépjármű, autóbusz: ............................................................. típus ........................................... 

rendszám 

a szerzés ideje: ....................................................... 

Becsült forgalmi érték:** ..........................................,- Ft. 

C. Összes vagyon 
 

A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke: ............................,-forint; Egy főre jutó forgalmi 

érték: .........................,-forint 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Kelt: Hernádnémeti, 2014. ........................................................................... 

 

..................................................                                                                   ....................................................... 

                   Kérelmező            Kérelmező társa 
 

 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon 

helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

*   Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora, és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 
a részvételt és az ülést 7 óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt        Dr. Szabó Zoltán 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 Lipták Zoltán                Nagy László 
     hitelesítő                  hitelesítő 


