Jegyzőkönyv
Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. december 21-én 16.30 órai kezdettel – a
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Somogyi András alpolgármester, Kuprivecz József, Mikóné Farkas Ildikó és
Rózsás Imre képviselők
Igazoltan maradtak távol: Farkas Szilárd polgármester, Bagladi Géza, Gyergyák Zoltán
képviselők
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára pénzügyi
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Somogyi András: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a Képviselő-testület 4
tagja jelen van. Farkas Szilárd polgármester úr szabadságát tölti, Bagladi Géza és Gyergyák
Zoltán képviselő urak jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol. Javaslom a „Döntés
a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt
faanyag szociális célú támogatása tárgyában pályázat benyújtásáról” napirend megtárgyalását.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pont:
1./ Döntés a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során
kitermelt faanyag szociális célú támogatása tárgyában pályázat benyújtásáról
Előadó: Somogyi András alpolgármester
A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.
1./ Döntés a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során
kitermelt faanyag szociális célú támogatása tárgyában pályázat benyújtásáról
Előadó: Somogyi András alpolgármester
(A határozati javaslat és a pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Somogyi András: Átadnám jegyző asszonynak a szót, aki rövid kiegészítést tesz az
elektronikusan megküldött anyaghoz.
Dr. Keresztesi Tímea: Tisztelt Képviselő-testület! A pályázati kiírás egyértelműen tartalmaz
mindent. A klasszikus szociális tűzifa igénylésünkhöz már megállapítottuk, hogy 189 család
részesült 2014. december és 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban, és ez
alapján 378 m3 tűzifa igénylésére vagyunk jogosultak. Az is ismert mindenki előtt, hogy 145
m3 tűzifára kaptunk támogatást az előző körben. Ha ezt levonjuk, akkor is még 233 m3-re
elvileg jogosultak vagyunk azzal, hogy ebben a pályázati formában legfeljebb 100 m 3 tűzifát
vagyunk jogosultak igényelni. Az összes többi nagyjából egyértelmű a pályázati kiírásból.
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Egy kérdés merült fel bennünk. Az 5. pontban a benyújtandó dokumentumok között a
képviselő-testületi határozatnál jelzik, hogy tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó
igazolást. Megkérdeztem a Belügyminisztérium illetékes munkatársát, elírás történt itt, önerő
biztosításáról nincs szó. Továbbra is biztosítani kell, hogy az Önkormányzatnak kell a
faanyag kihordásáról gondoskodni és ugyanúgy, mint a szociális célú tűzifa biztosításánál
egyedi rendeletet kellene alkotni erről a témáról. Nem kell eldönteni, de jó lenne tisztázni egy
helyet - mert rögzíteni kell az Ebr42-ben -, ahova szállítják majd azt a famennyiséget, amit a
Zalaerdő Zrt., mint illetékes erdészeti cég megkap. Kettő terület merült fel. A József Attila
utca volt piactér területe még mindig üres, amit a közmeghallgatáson is megjegyeztek, de ez
nem rajtunk múlott. A másik terület a régi rendőrségi épület mögötti terület, ahol a
közmunkások raktárai vannak. Ezekre a területekre lehetne leszállítani a famennyiséget, amit
utána szortíroznánk. Ez igazából csak formalitás, mert úgy fogunk majd megállapodni a
Zalaerdő Zrt-vel, hogy azt a mennyiséget elszállítjuk tőlük, amire éppen szükségünk van. A
határozati javaslat úgy került megfogalmazásra, ezt felolvasnám. Letenye Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a határőrizeti célú ideiglenes
biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú
támogatása tárgyában a belügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra 100 erdei m3 tűzifa
igénylése céljából. A Képviselő-testület vállalja, hogy Letenye Város Önkormányzata a
szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, a kiszállítással járó
költségeket Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése dologi kiadásai terhére
biztosítja. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés
részletes feltételeit a pályázati kiírásnak megfelelően rendeletben szabályozza. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
dokumentumokat aláírja. Határidő 2015. december 21., felelős Farkas Szilárd polgármester.
Köszönöm szépen.
Somogyi András: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponthoz?
Mikóné Farkas Ildikó: Ez a 2015. évi költségvetés lesz? Biztos, hogy megjön ez az idén?
Dr. Keresztesi Tímea: Most nem tudunk másról dönteni, mint arról, hogy az idei
költségvetésben biztosítjuk ezt.
Mikóné Farkas Ildikó: Ha jól értelmeztem, akkor itt 100 erdei m3-re pályázunk. Semmi
biztosíték arra, hogy mi ezt a 100 erdei m3-t meg fogjuk kapni. Mi van akkor, ha kapunk
40-50 m3-t és nem többet? A gyakorlat az volt tavaly is és az idén is, hogy a megítélt tűzifa
mennyiséget úgy tudtuk kiosztani, hogy 1-1 m3-t adtunk mindenkinek. Ha most újranyitjuk az
igény benyújtás lehetőségét, ugyanaz a 170-180 ember be fogja adni a kérelmét, amennyiben
nem változtatunk a rendeletünkön. A 170-180 ember és a szembe állított 40-60 m3 tűzifa
elgondolkodtató. Ha új rendeletet kell alkotnunk erre a tűzifa kiosztásra, megoldható-e úgy a
rendelet, hogy aki kapott már az most nem kap és teljesen más réteget célzunk meg, például
az egészségkárosodottakat vagy a rokkant nyugdíjasokat. Ezeknek a számát nem tudjuk,
illetve azt tudjuk, hogy 2 fő egészségkárosodott ember él a településen, mert beadták a
mostani és a tavalyi szociális tűzifára az igényüket.
Kuprivecz József: Tudni lehet, hogy mennyi fa van itt a határszélen, vagy honnan szállítják
ezt a fát? Egyáltalán van-e ennyi fa a környékben?
Dr. Keresztesi Tímea: Nem konkrétan csak az itteni faanyagra vonatkozik ez, hanem a
megjelölt járásokra. Ezekben a járásokban a kitermelt fát fogja úgy szétosztani, ahogy majd a
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döntés megszületik. Elképzelhető, mivel nálunk lehet, hogy keveset termeltek ki, ezért a
Siklósi Járásból fogunk kapni fát, mert ott nem volt annyi igény, vagy nem osztottak szét
annyi fát. Igazából én azt gondolom, hogy nem konkrétan azt a famennyiséget fogják
kiosztani, amit ott kitermeltek, hanem ami kitermelt mennyiséget az állami erdészeti cégek
fognak biztosítani a saját mennyiségükből. Ez az én tippem.
Kuprivecz József: Ezt azért kérdeztem, mert a szállítás a mi költségünk lesz, és ha Baranyából
kell szállítani, az nem mindegy.
Dr. Keresztesi Tímea: Idehozzák a fát.
Somogyi András: A Zalaerdő Zrt-től kapjuk a fát. Nekünk csak az a költségünk, hogy innét
elvisszük a lakónak.
Simonyai Imre: A Baranyai százados úrral én beszéltem, ő a logisztikai parancsnok
Kaposváron és a következőt mondta el. A kitermelt famennyiség felhasználásra, értékesítésre,
bedarálásra került. Fizikálisan az a fa már nincsen meg, az adott erdészet fogja adni a
famennyiséget.
Somogyi András: Gondolom a bedarált fát eladták és kaptak egy kis pénzt. Valaki azt mondta,
hogy kellene ezzel valamit kezdeni és erre van ez az elképzelés. Ez lehet mögötte.
Kuprivecz József: A nagyságrendet nem lehet valahonnét kitudakolni?
Dr. Keresztesi Tímea: Attól függ, hogy mennyien fogják igényelni.
Somogyi András: Húszan, harmincan kérnek 100 m3-t és már ezrekről beszélünk. Nem lehet
tudni, hogy mennyi fa volt ott.
Dr. Keresztesi Tímea: Kilenc járásból kérhetnek a települések tűzifát. Azt se felejtsük el, hogy
ez a pályázati kiírás pénteken jelent meg, viszont a képviselő-testületi döntéseket máig meg
kell hozni mindenkinek. Murarátka nem adja be a kérelmet. A 9. pontban van, hogy a
területileg illetékes erdőgazdaság az önkormányzat által megadott telephelyre rakja le az
önkormányzatot megillető mennyiséget. A Mikóné Farkas Ildikó képviselő asszony kérdésére.
Lehet, hogy a határozati javaslatban is rögzíteni kellene azt a tényt - bár az előzőeknél nem
kérték -, hogy vállalja az Önkormányzat, hogy szociális rászorultság alapján rendeletben
szabályozza a jogosultságot.
Somogyi András: Azt bele kell írni, mert kérték is.
Dr. Keresztesi Tímea: Csak az van írva, hogy vállalja, de ugyanez bent volt a szociális
tűzifánál is, de ezt beleírjuk. Ott fel van sorolva, hogy kit kell előnyben részesíteni. Ez egy új
rendelet lesz, tekintettel arra, hogy az a rendelet, ami alapján a múltkor megszületett a döntés,
az csak arra a pályázatra vonatkozik és időben is korlátozott, április 15. napjával annak a
rendeletnek a hatálya megszűnik. Itt alkothatunk más feltételekkel, viszont az előnyben
részesítést, amit az a) és b) tartalmaz a 4. pontban, azt biztosítani kell most is. Előnyben kell
részesíteni az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra
jogosultakat és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. Ezeket
előnyben kell részesíteni.
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Somogyi András: Van-e még kérdés, észrevétel? Javaslom, hogy szavazzuk meg a határozati
javaslatot.
Dr. Keresztesi Tímea: Azzal a kiegészítéssel, hogy az Önkormányzat a szociális rászorultság
és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit a pályázati kiírásnak megfelelően rendeletben
szabályozza.
Somogyi András: Igen. Ha kapunk 30 m3-t, annak is meg lehet oldani az elosztását,
valamilyen formában össze lehet hozni. Kérem, aki a kiegészítéssel együtt egyetért a
határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

216/2015. (XII.21.) számú h a t á r o z a t:
1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a határ
őrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt
faanyag szociális célú támogatása tárgyában a belügyminiszter által kiírt pályázati
felhívásra 100 erdei m3 tűzifa igénylése céljából.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy Letenye Város Önkormányzata a szociális célú
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, a kiszállítással járó költségeket
Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése dologi kiadásai terhére
biztosítja.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés
részletes feltételeit a pályázati kiírásnak megfelelően rendeletben szabályozza.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Farkas Szilárd polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Somogyi András: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 16.44 órakor bezárom.
K.m.f.

Somogyi András
alpolgármester

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző
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