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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2013.XI.18-án 14 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Kis István polgármester 
  Dr. Holló Ágnes aljegyző 
  Dr. Almádi József alpolgármester 
  Detrik István képviselő 
  Nagy Sándorné képviselő 
  Vastag Lászlóné képviselő 
  Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető 
 
Kis István polgármester úr tisztelettel köszönti a megjelenteket, a rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy 2 képviselő hiányzik, 5 testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. 
A jegyzőkönyv vezetésére Nagy Istvánnét, hitelesítésére pedig Nagy Sándorné és Vastag 
Lászlóné képviselőket kéri fel. Ezzel a jelenlévők is egyetértenek. 
Javaslatot tesz a meghívón feltüntetett napirendek elfogadására, amelyek az alábbiak: 
 

1. Szociális célú tűzifa juttatására vonatkozó rendelet megalkotása 
Előterjesztő: aljegyző 
 

2. Szociális és gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatról döntés 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Egyebek 
 
A polgármester úr kérdezi a képviselőket, van-e más javaslatuk a napirendekre vonatkozóan. 
Miután nem volt, kéri, hogy fogadják el a napirendeket. 
A képviselő testület 5 „igen”, 0 „nem” „0” tartózkodás szavazattal az alábbi napirendeket 
fogadta el: 
 
 

1. Szociális célú tűzifa juttatására vonatkozó rendelet megalkotása 
Előterjesztő: aljegyző 
 

2. Szociális és gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatról döntés 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Egyebek 
 
1./ napirend: Szociális célú tűzifa juttatására vonatkozó rendelet megalkotása. 
A képviselők a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet tervezetet írásban megkapták. 
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Kis István polgármester úr ismerteti, hogy a Belügyminisztérium döntése alapján 
önkormányzatunk 723.900 Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatásra jogosult, amelyből 
60 m3 tűzifát lehet vásárolni. Az önkormányzatnak 330.200 Ft önrészt, valamint a szállítási 
díjat kell biztosítani.  
 
Nagy Sándorné képviselő kérdezi, hogy kevesebbet kapott az önkormányzat, mint amennyi 
tűzifát igényelt? 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző válaszolja, hogy nem m3-ben határozták meg a támogatást, hanem 
pénzben, s a fenti összegből 60 m3 tűzifát lehet vásárolni. 
 
Kis István polgármester úr kéri a testület tagjait, azt döntsék el, hogy a kb. 720 q fát - kiknek 
ossza szét az önkormányzat. Véleménye szerint az eljárás ne hivatalból, hanem kérelemre 
induljon.  
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző azt javasolja, hogy a juttatott tűzifa mennyisége legyen fix, ebben 
az esetben a maximum adható 5 m3. 
Detrik István ezzel a javaslattal egyetért. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző következő kérdése, hogy ki fog dönteni a támogatásról? Átruházza 
– e  a testület a döntési jogot? Az oktatási-szociális bizottság, a gazdasági-pénzügyi bizottság, 
vagy a polgármester? 
 
Kis István polgármester úr kéri, hogy a szociális bizottság ne döntsön, mert általában a 3. tag 
nincs jelen az üléseken. 
 
Nagy Sándorné képviselő azt javasolja, hogy a testület döntsön ebben a kérdésben, s egyúttal 
kéri, hogy minden képviselő legyen jelen. 
Ezzel a javaslattal Vastag Lászlóné képviselő is egyetért. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző folytatja, az lenne a célszerű, ha a kérelmek december 20-ig 
beérkeznének, arról döntés január 10-ig történne, s január 20-tól lehetne osztani a tűzifát. Azt 
még nem lehet tudni, hogy mikorra érkezik meg a fa. 
 
Kis István polgármester úr véleménye szerint mindenképpen zárt helyen kellene tárolni a 
tűzifát, erre az orvosi rendelő udvarát tartja alkalmasnak, s az önkormányzat mázsálóján pedig 
le tudnák mérni. Megjegyzi, hogy a tűzifát az önkormányzat nem aprítja fel és nem szállítja 
ki. 
Preferálni kell az aktív korúak ellátásában, valamint a lakásfenntartási támogatásban 
részesülőket, a halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülő gyermeket nevelő családokat, 
időskorúak járadékában és  adósságkezelési támogatásban részesülőket, gyermekvédelmi 
támogatásra jogosultakat. Összesen: kb. 74 fő. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző ismerteti, hogy önkormányzatunknál 42 fő aktív korú ellátott van, s 
ebből 23 fő lakásfenntartási támogatásban is részesül, s 3 esetben mindkét fél jogosult a 
támogatásra egy háztartáson belül. Megjegyzi, hogy a lakásfenntartási támogatás éppen az 
ilyen esetekre vonatkozik /fűtés, világítás/. 
Kérdése a testület felé, hogy mennyi fát akar biztosítani?  
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Vastag Lászlóné képviselő szerint is a lakásfenntartási támogatásban részesülők már kapnak 
egyfajta támogatást a fűtésre.  
Nagy Sándorné képviselő azt nem helyesli, hogy olyan személy is kapjon tűzifát, aki nem 
akarta elfogadni a téli közmunkaprogramban való részvételt. Javasolja fontolóra venni, hogy 
olyanok is kapjanak a tűzifából, akik kevés nyugdíjból egyedül élnek. 
 
Kis István polgármester úr feleli, hogy az ilyen személyek nincsenek felsorolva az előnyt 
élvezők körében, de a testület megállapíthat olyan feltételeket, hogy ezek a nyugdíjasok is 
kapjanak fát. 
 
Detrik István képviselő megjegyzi, az sem biztos, hogy minden preferált személy fával tüzel. 
Erre a megjegyzésre válaszolja a polgármester úr, hogy a kérelmező a kérelemben 
nyilatkozzon, hogy fával, vagy vegyes tüzelésű berendezéssel állítja elő az adott 
hőmennyiséget! 
Kérdezi a testületi tagokat, hogy az aktív korú ellátottak közül mindenki kapjon fát, vagy aki 
nem vállalta a téli közmunkát, az kiessen ebből a támogatásból? 
Dr. Holló Ágnes aljegyző feleli, hogy amennyiben a kérelem beadásakor aktív korúak 
ellátásában részesül, akkor nem eshet ki a támogatásból. 
Felhívja a figyelmet, hogy a rendeletben meg kell határozni, hogy egy személy hány q fát kap. 
Továbbá meghatározhatja a testület, hogy a preferált egyéneken felül kiket kíván még 
támogatni /pl. hiteltartozással rendelkezőket/.  
 
Kis István polgármester úr fontolgatja, az is lehet, hogy a 74 jogosultból csak 60 fő adja be a 
kérelmet. Ebben az esetben lehet módosítani a rendeletet, ha azzal szembesül a testület, hogy 
pl. nem lesz csak 30 kérelem. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző elmondja, bele lehet fogalmazni a rendeletbe, hogy maximum 2 m3 

fát juttat az önkormányzat, vagy pl. 10 q-át. Ha sok lesz a jelentkező, akkor lehet, hogy csak 5 
q jut. 
Kis István polgármester úr hozzáfűzi, hogy jelen esetben szociális tűzifáról van szó, amivel az 
önkormányzat hozzájárul a fűtéshez, de nem fedezi azt teljesen. 
Dr. Holló Ágnes aljegyző helyesnek tartja a polgármester úr fenti hozzászólását, miszerint a 
testület konkrétan megfogalmazza rendeletében, hány q fát juttat, s a tényleges kérelmek 
ismeretében módosíthatja, s az alapján fogja elbírálni a kérelmeket. 
 
Kis István polgármester úr 10 q fa adományozását javasolja, ugyanígy dr. Almádi József 
alpolgármester úr is. 
 
Nagy Sándorné képviselő javasolja, hogy az is részesüljön a tűzifából, aki egyedül neveli 
gyermekét. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző kérdése, hogy a tartósan beteg gyermeket nevelőket kívánja-e 
támogatni a testület? 
 
Felmerült a fogyatékosok, valamint a rehabilitációs támogatásban részesültek köre is. 
 
Koczkáné Pamlényi Mária igazgatási főelőadó bejött az ülésre és ismertette a jövedelem 
határokat azoknál, akik tartósan beteg gyermeket nevelnek. Ők a pénzbeli támogatásra 39.900 
Ft alatti jövedelem esetén jogosultak.  
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További kérdésre tájékoztatja a képviselőket, hogy a fogyatékos támogatásban részesülőkről 
az önkormányzatnál nincs nyilvántartás, mert a járási hivatalhoz tartozik. Ugyanígy a 
rehabilitációs ellátottak is.  
Dr. Holló Ágnes aljegyző figyelem felhívásképpen elmondja, esetleg meghatározatja 
rendeletében a képviselő testület, hogy olyanokat is kíván tűzifával támogatni, akiknek az egy 
főre jutó jövedelme a  nem haladja meg pl az öregségi nyugdíj minimumot stb. 
A képviselő testület a nyugdíj-minimum 1,5-szeresét, vagyis 42.500 Ft-ot javasolja. 
Tehát a rendeletben az alábbiak jogosultak tűzifa támogatásra: 

• aktív korúak ellátásában részesülők, aki az önkormányzat által felajánlott közmunkát 
nem utasították vissza, 

• lakásfenntartási támogatásban részesülők, akinél az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg 

• időskorúak ellátására jogosultak 
• adósságkezelési támogatásban résztvevők 
• halmozottan hátrányos helyzetű családok 
• 70 év feletti egyedülállók, 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult egyedülálló 
• akinek az egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el 
• tűzifával tüzel. 

  
Az eljárás kérelemre indul, a nyomtatványon meg kell jelölni, hogy a fentiek közül milyen 
ellátásban részesül az illető és nyilatkozzon, hogy mivel tüzel, valamint igazolni kell a 
jövedelmet. A kérelmek beérkezési határideje: december 20, a képviselő testület pedig 2014. 
január 10-ig bírálja el azokat. 
A rendeletbe bele kell venni, hogy az kaphat tűzifát, aki fával fűt. 
A támogatásban egy ingatlanon belül csak egy személy részesül. 
Kis István polgármester úr kéri, hogy aki ezekkel a szempontokkal elfogadja a rendeletet, 
kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 5 „igen”, 0 „nem” „0” tartózkodás szavazat mellett megalkotta 
11/2013.(XI.18.) rendeletét a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól. 

 
2./ napirend:  Szociális és gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatról döntés 
Kis István polgármester úr ismerteti a képviselőkkel, hogy 2 cégtől érkezett ajánlat: az eddigi 
beszállító RESTO-FOOD-tól valamint a Juventus Panoráma cégtől.  
Az első cég 3 menüt ajánl, a második pedig olcsóbb. Kéri a képviselőket, mondjanak 
véleményt, majd hozzanak döntést a szociális étkeztetésre vonatkozóan. 
 
Nagy Sándorné képviselő senkit nem akar befolyásolni a döntésben, de elmondja, ha marad az 
önkormányzat a RESTO-FOOD-nál, akkor szólni kell nekik, hogy vannak olyan esetek, 
amikor az étel mennyisége kevés. Így volt ez a napokban a túrós csusza esetében is, amit le is 
fényképezett: az egyik ételes badella félig volt, a másik még addig sem, a kettő tett ki egy 
egészet, s ezt kellett 108 gyermeknek szétosztani.  Ami még problémát jelentett, hogy a tészta 
hőfoka 29,7o volt az előírt 65o helyett. Nem mondja, hogy ez mindennapos eset, de előfordul. 
Továbbá megjegyzi, volt olyan, hogy a szalámi olyan vékonyra volt szeletelve, hogy azon át 
lehetett látni.  
Úgy tudja, a Juventus Kft-re a hevesiek azt mondják, hogy jó, a tarnaörsi önkormányzat 
szerint nem jó.  
 
A polgármester úr hozzászólása, hogy az időseknek az étel adagolva van, s ott mindig megvan 
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a szükséges mennyiség, sőt leves még bővebben is van. 
Most is fenntartja azt a véleményét, amelyet előző ülésen mondott, hogy azóta vannak gondok 
az ételszállításban, amióta az élelmezésvezető Karácsondról elkerült Tarnamérára. 
Mindkét ajánlatot tevő cég vezetőjével közölte, az önkormányzatnak az az elvárása, hogy a 
másik konyhai dolgozót is vegyék át állományukba. Ez ellen nem volt kifogásuk. 
Dr. Almádi József alpolgármester úr az adag mennyiségének kifogásolására visszatérve 
megjegyzi, mindenképpen meg kellene oldani, hogy súlyra vegyék át az ételt. Meg van adva, 
hogy 1 adagnak mennyi az elvárt súlya. 
 
Kis István polgármester úr kéri a képviselőket, döntsenek a két beszállító között. 
Nagy Sándorné képviselő szerint maradhat a RESTO-FOOD, amennyiben az étel adagra 
odafigyelnek. Erre kéri majd a konyhás kollégákat is, hiszen ők is felelnek érte. 
 
A polgármester úr szavazást kér:  aki egyetért azzal, hogy 2014. január 1-től 1 évre a RESTO-
FOOD Kft-vel kössön az önkormányzat szerződést az ételszállításra azzal a feltétellel, hogy a 
másik konyhai dolgozót is vegye át, s ha kevés az ételmennyiség azonnal jelezzék a vezető 
felé, - kézfelnyújtással szavazza meg. 
 
Detrik István képviselő kérdése, ha mindkét dolgozó a vállalkozó alkalmazásában áll, akkor 
vajon jelzi felé, ha kevés az étel mennyiség? 
Nagy Sándorné képviselő válaszolja, az oktatási intézményben odafigyelnek erre és majd ők 
jelezni fogják. 
 
Ezután a képviselő testület 5 „igen”, 0 „nem” „0” tartózkodás” szavazat mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
     76/2013.(XI.18.)Boconád Község Önkormányzat 
     Képviselő Testületének határozata: 
 

Boconád Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 
gyermekétkeztetésre és szociális étkeztetés kötelező 
önkormányzati feladatellátására vonatkozóan a beérkező 
árajánlatok közül a Resto – Food Kft-t (székhely: 3281 
Karácsond, Nagy Imre u. 2.) választotta. 
Boconád község Önkormányzat Képviselő – testülete 
2014. január 1-től egy év időtartamra szállítási 
szerződést köt a Resto – Food Kft-vel a 
gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés feladatainak 
ellátására.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására az 
alábbi feltétellel: 
-A Resto – Food Kft vállalja a jelenleg Önkormányzat 
alkalmazásában álló 1 fő konyhai dolgozó 
foglalkoztatását napi 8 órában. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
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3./ napirend: Egyebek 
 
A napirendi ponton belül elsőként a december 21-i adventi rendezvényre kérdezett rá Nagy 
Sándorné képviselő. Kérdése, ki a rendezvény szervezője, illetve mi lesz a pedagógusok 
feladata? 
 
Kis István polgármester úr válaszolja, hogy a pedagógusok nagyon jól szervezték, 
bonyolították az adventi forgatagot éveken keresztül, ezért a hagyományoktól nem szeretne 
eltérni, s kéri, hogy most is vállalják el, illetve a tagintézmény vezető legyen a fő szervező. A 
nyugdíjas klub és az óvodások is készülnek, a beszerzéshez szükséges pénzösszeget pedig az 
önkormányzat rendezi.  
A forgatagra érkező vendégek kínálására zsíros kenyér – káposzta – gesztenye - forralt bor- 
tea és pattogatott kukorica lesz. Az önkormányzat pavilonjai lesznek felállítva. 
 
Ezt követően Vastag Lászlóné képviselő kér szót, aki elmondja, hogy megkereste őt egy 
boconádi lakos, aki azt kérdezte van-e arra lehetőség, hogy Suki Emil családja kapjon két 
adag ebédet? /Felesége most hunyt el./ 
 
Kis István polgármester úr feleli, hogy ezt az önkormányzat nem tudja vállalni. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző folytatja, hogy szociális étkeztetésbe nem férnek bele, mert nem 
idős személyről van szó, esetleg ha az apának leigazolja az orvos, hogy egyszeri meleg 
étkezést nem képes magának biztosítani, akkor lehet számításba venni. Egyébként ingyenes 
étkezést csak annak lehet, akinek semmiféle jövedelme nincs. Tehát a helyi rendelet alapján 
nem fér bele Suki Emil az étkezők körébe életkora alapján, egészségi állapota alapján pedig 
akkor, ha az orvos igazolja, de ebben az esetben sem ingyen, hanem jövedelméhez mérten kell 
fizetni. 
 
Több tárgy, hozzászólás nem volt, ezzel a rendkívüli ülés 16 órakor véget ért. 
 
     k.m.f. 
 
 
………………………….     ……………………………… 

Kis István      Vargáné Tóth Márta  
polgármester      jegyző nevében és megbízásából: 

        Dr. Holló Ágnes aljegyző 
      
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
  Nagy Sándorné    Vastag Lászlóné 

képviselő     képviselő 
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