
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. december 8. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 (3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

 
a./ Tárgysorozata 

 
b./ Jegyzőkönyve 

 
             c./ Határozata   

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

 
1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  
 
 

 
 
A b o d, 2016. december 8. 
 
 
 
 
        Dr. Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény István 
király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
       Zsemkó János alpolgármester  
    Berkesi László Miklós képviselő 
    Fekete Józsefné képviselő 
    Bartus Gábor képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
   
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal 
jelen van.  
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester a rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 5 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, az alábbiak szerint: 
 

1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az önkormányzat a Belügyminisztériumnál 
sikeresen pályázott tüzelő támogatásra, és szerencsére a szenet választották, mert fát 
szinte lehetetlen lenne beszerezni. Példaként hozta Szakácsi községet, ahol a fát 
választották, de esélyt nem látnak rá, hogy hogyan lesz ebből tűzifa. Abodnak a szenet 
megrendelték, január 9 és 12-e közötti leszállítást kértek, addigra a kérelmek 
beérkeznek, és gyakorlatilag január harmadik hetében ki lehet osztani a szenet. Ez a 
rendeletmódosítás azért szükséges, mert a tavalyi rendeletük arra az évre szólt, most a 
hatályát kiterjesztenék erre az évre is rendeletmódosítással. 
  
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

  ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

10/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 
32. § (3) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
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1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdés f) 
ponttal egészül ki: 

„ f) A családja egy főre eső jövedelmének alacsony volta, illetőleg egyéb 
önhibán kívül eső körülmény miatt a téli tüzelő (szén, fa) beszerzéséről nem 
tud gondoskodni. A támogatás készpénzben és természetben biztosítható, 
melyre vonatkozó kérelmet minden év november 01. napjától december 30. 
napjáig lehet benyújtani.” 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy 

rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 
 
       Dr. Vártás József             Rescsánszki Bertalanné 
                 jegyző                     polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. december 8 
napján kihirdetésre került. 

Edelény, 2016. december 8. 
 
        Dr. Vártás József 
                 jegyző 
                      
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.19.) 
önkormányzati rendelet  
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, a rendeletnek a célja az, hogy a szociális 
finanszírozásra rendelkezésre álló összeget fűtési, természetbeni támogatásként tudná 
kiosztani az önkormányzat a lakosság részére. Ahhoz, hogy az érintettek köre minél 
szélesebb legyen, szükséges a tüzelő kiosztáshoz kapcsolódó módosítás a 
rendeletben.  
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A kérelmek beadása folyamatban van, a rendelt pedig úgy szólna, hogy a folyamatban 
lévő ügyeknél is alkalmazni kell. Véleménye szerint a tüzelő kiosztása a jövő héten 
elkezdődhet. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy fa brikett beszerzésén is 
gondolkodnak, mert kandallóba és kályhába jó lenne, erről megkérdeztek néhány 
lakost, akik szívesen fogadnák. Egy zsákba kb. 12 db brikett van, egy lakáshoz kb. 30-
35 zsákkal jutna, ami 1 m3 fát tesz ki, árban 23-24 ezer forintot jelent. 
 
Ezek után a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

11/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő – testületének a szociális tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályairól szóló 10/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A kérelmeket a támogatási szerződés aláírását követő naptári év január 20. 
napjáig folyamatosan lehet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi állandó 
kirendeltsége hivatalánál benyújtani.” 
 

2. § 
 

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
       3. § 
 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
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4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
 

 
 
 
Dr. Vártás József                                                                       Rescsánszki Bertalanné 
        jegyző                                                                                          polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. december 8. napján 
kihirdetésre került. 
 
Abod, 2016. december 8- 

Dr. Vártás  József 
jegyző 
 
 
 

1. melléklet a 11/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 10/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A kérelem benyújtható: A kérelmeket a támogatási szerződés aláírását követő naptári 
év január 20. napjáig folyamatosan lehet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi 
állandó kirendeltsége hivatalánál benyújtani. 

 
 

K é r e l e m 
 
 

……………………………….(név) szül.hely és idő :…………………………………………………………………. 
 
Abod, ………………………… utca ……… szám. alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek 
természetbeni juttatásként szenet biztosítani. 
 
A szén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosul,mert:* 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, vagy 
ab) időskorúak járadékára, vagy 
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ac) települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők-, vagyok jogosult, vagy 

 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, vagy 

c) akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:  
ca) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,  
cb) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-
át. 

 
*(A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő.) 

 
Abod, 201…………………………… 
                                                                                      ………..…………………………….. 
                                                                                                     kérelmező 
 

A szociális ellátás folyósítását igazolom. 
 
Abod,201. ……………………. 
                                                                                                   ………………………. 
                                                                                                                 ügyintéző 
A Polgármester döntése: 
Kérelmező részére a Polgármester határozatával ….. szenet biztosított vissza nem térítendő 
természetbeni juttatásként. 
 
Abod, 201. ……………………. 
                                                                                                    ………………………. 
 
 
Csatolandó dokumentumok: 

- jövedelemigazolások 
- a rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló dokumentumok másolat 

példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában” 
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2. melléklet a 11/2016.(XII.08) önkormányzati rendelethez 
  
„2. melléklet a 10/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 

Átvételi elismervény 
 
 

………………………………(név) Abod Község, ……………………….u………..sz. alatti lakos 
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon …………q mennyiségű barnakőszenet 
 

átvettem 
 
Abod Község Önkormányzatától. 

 
 

 
Abod, 201. ……… hó …… nap 
 
 
 
……………………………………                                            …………………………………… 
            átadó                                                                      átvevő” 
 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  

 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné 
         jegyző             polgármester 


