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VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30.–

ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK 
 
 
 
                                       a./ JEGYZŐKÖNYV, 
                                       b./ TÁRGYSOROZATA 
                                       c./    HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. 
       d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK. sz. 
 
 

N A P I R E N D I    J A V A S L A T 
 

 

1./ Helyi Önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kiegészítő támogatás, 
önkormányzati saját erejének biztosítása, rendelet alkotása feltételrendszerről 

 
                Előadó: polgármester 
 
2./   Önkormányzati belterületi ingatlanok értékesítése (építési telkek 341, 342 hrsz-ú.) 
 
               Előadó: polgármester 
 
3./   INDÍTVÁNYOK JAVASLATOK 
       - gyalugép vásárlása 
       -    Vattai Football Club támogatása (pályázatok benyújtásához) 
       -    Vagyonkezelési szerződés megkötése a KIK-el 
 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Segélyek, kérelmek elbírálása 
 
              Előadó: polgármester 
 
2./ Szociális tűzifa igénylésére beérkezett kérelmek elbírálása 
 
               Előadó: polgármester 
 
 
 
 
Vatta, 2013. február 4. 
 
 

Korán István Attila                    
        
                    polgármester                                                                                              
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            1. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült,         Vatta község Képviselő Testületének 2013. január 30-án   
                             megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye,         Önkormányzat Házasságkötő terme 
 
Jelen vannak:         Korán István polgármester, Birinyi László, K. Tóth János, Vas Béla, Veréb 

József  képviselők. 
                     
Kiss Zoltán jegyző, jegyzőkönyvvezető 
 
Korán István polgármester köszöntötte képviselőtestületi tagokat. 
Az ülés határozatképességét megállapította, mivel a 5 képviselőtestületi tagból 5  megjelent, 
így azt határozatképessé nyilvánította és megnyitotta.  
 
A meghívón kiküldött napirendi pontok nem módosultak. 
 
Képviselő testület 5 igen szavazattal egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a kiküldött napirendet. 
  
 
T Á R G Y,   1 tsp.  Helyi Önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kiegészítő 

támogatás, önkormányzati saját erejének biztosítása, rendelet alkotása 
feltételrendszerről 

 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a rendelet, határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő rendeletet alkotta, határozatot hozta: 
 

VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 
   1./2013. (II.6.)  önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 
Vatta Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 
6/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt személyekre. 
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                                                                                                                                  2. 
2. Eljárási rendelkezések 

 

2. § A rendeletben szabályozott támogatás az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 
szóló 6/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelet 5.§-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
 
3. § A támogatás méltányosságból is megállapítható az egyes szociális ellátási formák 
szabályozásáról szóló 6/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelet 9.§-ában foglalt körülmények 
alapján. 

 
3. Szociális célú tűzifa támogatás 

 
4.§ (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek 
vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve 
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és a 
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  
(2) A kérelmek elbírálása a fentieken túl az alábbi szempontok figyelembevételével 
történik: 
- a család egy főre jutó jövedelme 
- lakásfenntartási támogatás 
- gyermekvédelmi kedvezmény 
(2) Szociális célú tűzifa támogatás rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 3.§-ban foglaltakat 
figyelembe véve méltányosságból is megállapítható. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve 
méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni. 
(4) A támogatás iránti kérelmet írásban lehet benyújtani a Körjegyzőség hivatalához. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján 2013. február 6 napján lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2013. március 31-én hatályát veszti. 

 
                                                 1./2013./I.30./ ÖK. sz.  
 
                                                      h a t á r o z a t a 
                                             
                               Szociális célú tűzifa önkormányzati támogatása 
 
A Képviselő-testület: 
 

1. a szociális tűzifa beszerzését 2.000.-Ft/m3+ÁFA összegben támogatja 
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2. vállalja a szociális tűzifa szállítási költségét                                                            3. 
 

3. fenti költségeket az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
 
T Á R G Y,   2 tsp.  Önkormányzati belterületi ingatlanok értékesítése (építési telkek 341, 

342 hrsz-ú.) 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 

2./2013./I.30./ ÖK. sz. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Vatta, 341, 342. hrsz-ú ingatlanok eladása 
 
A Képviselő-testület: 
 
1. az önkormányzat tulajdonában lévő Vatta, belterület 341, 342 hrsz-ú természetben 

Szeles utcán található 1.834 m2, 1.835 m2 térmértékű ingatlanát eladja. 
 
2. a vételára az ingatlanoknak 240.000.Ft./db. 
 
3. az adásvételi szerződében rögzíteni kell 5 évre az elidegenítési és terhelési tilalmat, 

továbbá 5 éven belül az ingatlanokat beépítési kötelezettség terheli, amennyiben ez 
nem valósul meg az önkormányzat jogában áll az ingatlanokat azok eladási árán 
visszavásárolni 

 
4. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
 
INDÍTVÁNYOK, JAVASLATOK 
 
I. Kombinált gyalugép megvásárlása az önkormányzat részére 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
  
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta.                                                             
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött és a 
következő határozatot hozta: 
 

3./2012./I.30./ ÖK. sz. 
 

h a t á r o z a t a 
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A Képviselő-testület:                                                                                                                  4. 
 
1. az önkormányzat részére, belső munkák ellátására kombinált gyalugépet vásárol 

195.000.-Ft.+ÁFA összegben  
 
2. felhatalmazza a polgármestert a fentiek végrehajtásával.  
 
 
II. A Vattai Football Club Egyesület támogatása (pályázatok benyújtásához) 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 

4./2013./I.30./ ÖK. sz. 
 

h a t á r o z a t a 
 

                   A Vattai Football Club Egyesület támogatása (pályázatok benyújtásához) 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1. a Vattai Football Club Egyesületet támogatja pályázatok benyújtása 
céljából melyek a helyi önkormányzat érdekeit is szolgálja 

 
2. a támogatás összege 657.600.-Ft. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási összeget átadja a 

Vattai Football Club Egyesület vezetőjének. 
 
 
III. Vagyonkezelési szerződés megkötése a KIK-el 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 
 

  5./2013./I.30./ ÖK. sz. 
 

h a t á r o z a t a 
  
                                    Vagyonkezelési szerződés megkötése a KIK-el 
 
A Képviselő-testület: 
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                                                                                                                                                    5. 
1. vagyonkezelési szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a   

290/2013 számon iktatott mellékletben foglaltak szerint. 
 
2. felhatalmazza polgármestert, hogy aláírja a vagyonkezelési szerződést. 
 

 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a testület zárt ülés formájában folytatja a munkáját. 
 
 
             Korán István Attila                          Kiss Zoltán           
                            polgármester        jegyző         
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
                …………………………….                       ……………………………….. 
                      Birinyi László                                                   Veréb József 
 


