
Kunfehértó Község Képviselő-testülete 

22-20/2018. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2018. október  24-én 16,00 órai kezdet-

tel, a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről 

    

 

Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Harnóczi Sándor alpolgármester, Dr. Hegyes 

Edina, Lukács Tamás, Sarok Tibor képviselők,  

(5 fő – 71 %) 

 

 

Távol maradt: Czagány-Mákos Roberta, Szalai László képviselők 

 

 

Állandó meghívottként megjelent: Kristóf Andrea jegyző,  

      Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 

 

 

Külön meghívottként megjelent: Patocskai Tamás Fehértó Np. Kft. ügyvezető, Gömzsik 

László pü. ügyintéző, Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd és 

Juhász-Vedresné Szabó Ibolya bizottsági tagok 

 

Lakosság részéről jelen volt:  2 fő 

 

 

Huszár Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

7 tagú, melyből 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt  me gn yi t j a . Tájékoztatja a je-

lenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül.   

 

 

 

Napirend előtt:  
 
 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                   (írásban mellékelve) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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97/2018.(X.24.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képvi-

selő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 

87/2018.(IX.26.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 

Megbízás Kunfehértó község településképi rendeletének elkészítésére 

88/2018.(IX.26.)Kt.sz.                                                H a t á r o z a t 

Fehértó Np. Kft. 2018. évi turisztikai, valamint szakmai és pénzügyi tájé-

koztatója 

89/2018.(IX.26.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 

Mosolyvár Óvoda alapító okiratának módosítása 

90/2018.(IX.26.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 

Kunfehértó külterület 0112/2. hrsz-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonába 

történő átadása 

91/2018.(IX.26.)Kt.sz.                                         H a t á r o z a t 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 

évi fordulójához történő csatlakozás 

92/2018.(IX.26.)Kt.sz.                                              H a t á r o z a t 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jóvá-

hagyása 

94/2018.(IX.26.)Kt.sz.                                              H a t á r o z a t 

074/41 hrsz-ú út magánúttá minősítése 

95/2018.(X.15.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 

„Intézmények energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzést lezáró 

döntés 

96/2018.(X.15.)Kt.sz.                                                 H a t á r o z a t 

Huszár Zoltán polgármester illetményelőleg felvételének engedélyezése 

 

 

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

 

N a p i r e n d : 

 

1.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosí-

tása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

2.) Előterjesztés a 2017. évi kiegészítő támogatásból kapott szociális tűzifa juttatás szabálya-

iról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

3.) Előterjesztés a 2018. évi szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rende-

let megalkotása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

4.) Előterjesztés pályázat kiírás – mentor munkakörre - tárgyában 
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Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

5.) Előterjesztés a Kunfehértó 292/1. hrsz-ú ingatlan telekmegosztása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

6.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

7.) Egyebek 

 

 

 

A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Köz-

ség Képviselő-testülete a napirendet  e g y h a n g ú l a g  elfogadja. 

 

 

 

 

1.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás ÜIB. elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

12/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ban kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-

dés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormány-

zata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet  49.§ 1.) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság vélemény-

ének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 
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Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

(1)    A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, ve-

szélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátar-

tozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevé-

kenység. 

 

(2)   A gyermekek védelmét Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkor-

mányzat) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja. 

  

2. A rendelet hatálya  

 

2.§ 

 

(1)A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások-

ra: 

a)    család- és gyermekjóléti szolgálat  

b)    családok átmeneti otthona 

c)    gyermekek napközbeni ellátása. 

II. Fejezet 

 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

 

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3. § 

 

(1)    A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes 

képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

 

(2)    A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 

kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. 

 

 

4. Gyermekjóléti szolgáltatás  

 

4. § 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a család- és gyermekjó-

léti szolgálat feladatait a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése és 94/A. §-a figyelembevételével a Halasi 
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Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) 

útján látja el, feladatok átadás-átvételi megállapodás alapján. 

 

 

5. Családok átmeneti otthona 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

közül a családok átmeneti otthona ellátást a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ útján biztosítja.  

 

(2) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által biztosított (1) 

bekezdésben foglalt ellátás igénybevételét, a fizetendő térítési díjat Kiskunhalas Város Ön-

kormányzat Képviselő-testületének gyermekvédelmi rendelete tartalmazza.  

 

6. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

6.§ 

(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását - mini böl-

csőde, óvoda  - a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményében valósítja meg. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátás biztosító intézmény vezetőjé-

nek kell benyújtani, aki jogosult az eljárás lefolytatására. Az óvodai és mini bölcsődei ellátás 

alapja az ellátást biztosító intézmény vezetőjének intézkedése. 

 

(3) Ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, a mini bölcsődei ellátás igénybevétele iránti kérelem 

elbírálásáról az intézményvezető – az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján  - 

egyéni elbírálással, elsődlegesen a jelentkezési sorrend alapján dönt.  

 

(4) A Gyvt-ben foglaltakon kívül a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott mini 

bölcsődei ellátás megszűnik a gyermek folyamatos hat hétig tartó hiányzása esetén, amennyi-

ben a szülő vagy törvényes képviselő nem él jelzéssel a hiányzás okáról, és a visszatérés vár-

ható időpontjáról.  

7. Gyermekétkeztetés, térítési díj  

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként 

a fenntartásában lévő Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézménye konyhája útján biztosít-

ja. 

  

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében, valamint az állami intézményfenntartó köz-

pont által fenntartott nevelési -oktatási intézményben biztosított étkeztetésért térítési díjat kell 

fizetni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.  

 

(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt 21/B.§ szabályai 

irányadók, egyéb kedvezményt az Önkormányzat a 11.§ szerint biztosít. 
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(4) Nem kell térítési díjat fizetni a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsődében a gyermek gondo-

zására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra. Az intézményi téríté-

si díj összege: 0 forint.  

 

III. Fejezet 

 

Önkormányzati támogatások 

 

8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

8.§ 

 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők kérelemre, vagy hivatalból   azok 

a gyermeket gondozó családok, akik időszakosan  létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek és létfenntartásukról -  átmeneti-

leg  - önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni. 
 

(2)  Rendkívüli  gyermekvédelmi   támogatásban az a család részesülhet, ahol az egy főre    

jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj  legkisebb  összegét. 
 

(3)  Gyermekét egyedül nevelő személy esetében a jövedelem nem haladja meg a    minden-

kori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át. 

 

9.§ 

 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi  támogatás összege alkalmanként maximum 5.000.-Ft  le-

het. 
 

(2)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  megállapítása  a polgármester hatáskörébe   

tartozik. Különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület saját hatáskörben az (1) 

bekezdésben jelzett összeghatárnál nagyobb összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 

is megállapíthat. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott különös méltánylást érdemlő eset: 

a)  krónikus hosszantartó betegség 

b)  baleset 

c)  rendkívüli élethelyzet 

 

10.§ 

(1)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet a Kunfehértói  

Polgármesteri Hivatalban lehet írásban, vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni 

kell: 

a)  a család jövedelmét igazoló iratokat 

b) a gyermek iskolalátogatási igazolását 

 

(2)  A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást készpénzben, a kedvezményezett, 

vagy meghatalmazottja részére kell kifizetni. 
 

(3)  A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadása vásárlási utalvánnyal, 

vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával is történhet.  Az utalvány a segélyezet-

tet élelmiszer, tisztálkodószer, ruhanemű és tüzelő vásárlására jogosítja fel. 
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(4)  A megállapított és folyósított támogatásokról a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal nyil-

vántartást vezet. 

 

9. Gyermekétkeztetési támogatás 
 

 

11. § 

 

(1) Gyermekétkeztetési támogatásban az a kunfehértói lakóhellyel rendelkező 18. éven aluli 

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban rész vevő tanuló részesülhet, aki-

nek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét. 
 

(2) A támogatás összege: az étkeztetést biztosító intézmény által megállapított térítési díjnak 

maximum 50 %-a lehet. 

12.§ 

 

(1) A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.  
 

(2) A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérelmet a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban 

lehet írásban, vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 

a)a család jövedelmét igazoló iratokat, 

b)a gyermek iskolalátogatási és a napi térítési díj igazolását 

 

(3)A megállapított támogatást kizárólag az étkezést biztosító intézmény részére lehet átutalni.                         
 

 

IV. Fejezet 

 

 Záró rendelkezések  

 

13.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2019. január 1. lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti  a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2017. (II.23.) önkormány-

zati rendelet. 
 

(melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 2017. évi kiegészítő támogatásból kapott szociális tűzifa juttatás sza-

bályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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Lukács Tamás ÜIB. elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

13/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 

a 2017. évi kiegészítő támogatásból kapott szociális tűzifa juttatás szabályairól    

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a pontjában,  meghatározott feladatkörében 

eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képvi-

selő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.29.) ön-

kormányzati rendelet  49.§ 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyren-

di és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó település közigazgatási területén élő, a szociális 

törvény 3.§ (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.  

2.§ 

 (1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, tűzifát biztosít a fával tüzelő, 

a) aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki kiskorú gyermeket/gyermekeket 

egyedül nevel; 

b) időskorúak járadékára jogosult személynek, aki egyedül él; 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak;  

d) lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek aki kiskorú gyermek / gyerme-

kek eltartásáról gondoskodik;   

e) a kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő, rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre jogosult személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövede-

lem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át  

f) 60 év feletti, egyedülálló személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a  

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-, 

g) rehabilitációs,-  rokkantsági,- egészségkárosodott ellátásban részesülő személynek, 

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minden-

kori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, 

h) azon egyedül élő személyeknek, akik rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek, 

és szociális ellátásban sem részesülnek. 
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(2) A támogatás iránti kérelmeket 2018. december 10. napjáig lehet benyújtani a Kunfehértói 

Polgármesteri Hivatalnál rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemben szereplő adatok 

ellenőrzésére - a benyújtást követő öt munkanapon belül  - a kérelmezőnél környezettanul-

mány kerülhet felvételre. 

(3)  Egy családon belül csak egy jogcímen adható szociális tűzifa juttatás. 

(4) A szociális tűzifa juttatást kizárja: 

a) a kérelemben valótlan tény, állapot állítása; 

b) a kérelemmel összefüggő környezettanulmány felvételének akadályozása. 

(5) A fával tüzelés tényére vonatkozóan az érintett személynek a kérelem benyújtásakor nyi-

latkoznia kell. Ennek hiányában a juttatás nem állapítható meg. 

3.§ 

A szociális tűzifa juttatással kapcsolatos kérelem tárgyában a Polgármester dönt. A Polgár-

mester az életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása, enyhítése céljából, szociális 

tűzifa ellátást a 2.§ (1) bekezdésen túl is megállapíthat. 

4.§ 

 (1) Az egy család ill. egy személy részére nyújtandó rönk tűzifa mennyisége maximum  3m3 

 (2) A megállapított rönk tűzifa kiszállításáról az Önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül gon-

doskodik. 

5.§ 

A Képviselő-testület által biztosított szociális tűzifa ellátás e rendeletben nem szabályozott 

kérdéseire, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

6. § 

 

A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkor-

mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó, a BMÖGF/63-12/2018 számú 

Támogatói Okirattal elnyert, az önkormányzat számára megállapított központi támogatás, 

valamint az önkormányzat által e célra biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követő-

en benyújtott kérelmeket el kell utasítani. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. április 15. napján hatályát 

veszti. 
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3.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 2018. évi szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás ÜIB. elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

14/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 

a 2018.évi  szociális tűzifa juttatás szabályairól    

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a pontjában,  meghatározott feladatkörében 

eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képvi-

selő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.29.) ön-

kormányzati rendelet  49.§ 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyren-

di és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó település közigazgatási területén élő, a szociális 

törvény 3.§ (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.  

2.§ 

 (1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, tűzifát biztosít a fával tüzelő, 

a) aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki kiskorú gyermeket/gyermekeket 

egyedül nevel; 

b) időskorúak járadékára jogosult személynek, aki egyedül él; 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak;  

d) lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek aki kiskorú gyermek/gyermekek 

eltartásáról gondoskodik;   

e) a kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre jogosult személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át  



11 

 

f) 60 év feletti, egyedülálló személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a  min-

denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-, 

g) rehabilitációs,-  rokkantsági,- egészségkárosodott ellátásban részesülő személynek, 

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, 

h) azon egyedül élő személyeknek, akik rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek, és 

szociális ellátásban sem részesülnek. 

 

(2) A támogatás iránti kérelmeket 2019. január 31. napjáig lehet benyújtani a Kunfehértói 

Polgármesteri Hivatalnál rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemben szereplő adatok 

ellenőrzésére - a benyújtást követő öt munkanapon belül  - a kérelmezőnél környezettanul-

mány kerülhet felvételre. 

(3)  Egy családon belül csak egy jogcímen adható szociális tűzifa juttatás. 

(4) A szociális tűzifa juttatást kizárja: 

a) a kérelemben valótlan tény, állapot állítása; 

b) a kérelemmel összefüggő környezettanulmány felvételének akadályozása. 

(5) A fával tüzelés tényére vonatkozóan az érintett személynek a kérelem benyújtásakor nyi-

latkoznia kell. Ennek hiányában a juttatás nem állapítható meg. 

3.§ 

A szociális tűzifa juttatással kapcsolatos kérelem tárgyában a Polgármester dönt. A Polgár-

mester az életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása, enyhítése céljából, szociális 

tűzifa ellátást a 2.§ (1) bekezdésen túl is megállapíthat. 

4.§ 

 (1) Az egy család ill. egy személy részére nyújtandó rönk tűzifa mennyisége maximum  3m3 

 (2) A megállapított rönk tűzifa kiszállításáról az Önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül gon-

doskodik. 

  

5.§ 

A Képviselő-testület által biztosított szociális tűzifa ellátás e rendeletben nem szabályozott 

kérdéseire, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

6. § 

 

A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkor-

mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó, a BMÖGF/69-59/2018 számú 

Támogatói Okirattal elnyert, az önkormányzat számára megállapított központi támogatás, 

valamint az önkormányzat által e célra biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követő-

en benyújtott kérelmeket el kell utasítani. 
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7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. április 15. napján hatályát 

veszti. 

 

 

4.) N a p i r e n d 

Előterjesztés pályázat kiírás – mentor munkakörre - tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- hasonló pályázatról döntött a testület szeptemberben, most mentori munkakör betöltésére 

írtunk ki pályázatot, mely feladat a pályázat lezárásáig tart, a havi br. 50.000,-ft megbízá-

si díjat a pályázat tartalmazza, 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- a megbízás több pályázatot érint? 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- a jánoshalmi pályázat Kunfehértóra eső részéről van szó, ez 40 millió forintos pályázat, 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szava-

zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

98/2018.(X.24.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Pályázat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében, mentor munka-

kör betöltésére 

A projekt célja: a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítása. A 

programok hozzájárulnak, a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások 

tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrá-

nyos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősí-

téséhez, az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazat-

közi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgál-

tatások differenciálásához. Lehetőséget nyújt a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a 

helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások beve-

zetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére. 



13 

 

A mentor célja: az EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 azonosító számon nyilvántartott projekt ke-

retein belül a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való 

részesedésének elősegítése, a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése a munkakör-

nyezetbe való beilleszkedés érdekében. Az álláskeresővé vált hátrányos helyzetű személyek 

mentorálása. 

A mentor feladatai: 

• Az egyéni és társas kompetenciák felmérése. 

• Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek. 

• Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése. 

• Munkára való képességet javító intézkedések feltérképezése. 

• Az önálló életvitelre képessé tevő programok keresése, 

• Az álláskeresésre felkészítő tanácsadás, 

• Egyéni és csoport tanácsadás az együttműködési készség, konfliktuskezelés, kommu-

nikációs, és problémamegoldó képességek fejlesztése informális módon. A mentor 

nem csak a közösségfejlesztési folyamat kezdetén, hanem később is jelen van a tere-

pen, szakmai tudásával támogatja a folyamatot,   

• Részt vesz a projektmegbeszéléseken, képviseli a projektben résztvevők véleményét a 

projekt megbeszélésein.  

• Részt vesz, a szakmai jelentés előkészítésében a tevékenységeinek eredményeiről a 

kért időpontokra beszámolót készít.  

• Jelenléti íveket készít a vonatkozó programokhoz kapcsolódóan.  

• Elvégez minden olyan feladatot, amivel a projekt szakmai vezetője megbízza.  

• Szakmai munkájáról folyamatosan beszámol a szakmai vezetőnek.  

 

A munkavégzés helye: Kunfehértó Község Önkormányzata, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 

8. 

Pályázati feltételek 

• Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség: szociális munkás, munkaügyi    

      területen szerzett végzettség, 

• cselekvőképesség; 

• büntetlen előélet; 

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 

• önálló, dinamikus munkavégzés. 

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz  

Alkalmazási forma és feltételei: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 

heti 10 órában, határozott idejű munkaszerződéssel (max. 12 hónap) kerül alkalmazásra. Díja-

zás: a pályázatban rendelkezésre álló összeg erejéig. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2018. november 1. napjától. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Ficsórné Sáfár Anett projekt 

asszisztens, tel: 06-77-507-107 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30. 

A pályázat benyújtásának helye, módja: személyesen a Polgármesteri Hivatalban Ficsórné 

Sáfár Anett projekt asszisztensnél vagy elektronikus formában a kfto.palyazat@gmail.com  e-

mail címen. 

A levél tárgyaként a „mentor" megjelölést kérjük feltüntetni. 

mailto:kfto.palyazat@gmail.com
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A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31. 

A pályázatok elbírálása: A pályázat elbírálásáról a képviselő-testület átruházott hatáskö- 

rében a polgármester dönt.    

Közzététel: Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 

Határideje: 2018. október 25. 

 

 

5.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Kunfehértó 292/1. hrsz-ú ingatlan telekmegosztása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

99/2018.(X.24.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kunfehértó 292/1. hrsz-ú ingatlan telekmegosztása 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §-ában meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva - 

egyet ért a COOP-HALAS Kereskedelmi  és Szolgáltató Zrt. 

(1451/2051 tulajdoni rész) és Kunfehértó Község Önkormányzatának 

(600/2051  tulajdoni rész) közös tulajdonában lévő természetben 

6413 Kunfehértó, Rákóczi u. 13-2 szám (292/1 hrsz) alatti belterületi 

ingatlannak a Prizma Geodézia Kft. által 0106/2015 munkaszámon, 

Kiskunhalason, 2015. január 28.  napján készített változási vázrajz 

szerinti megosztásával.  

 

A Képviselő-testület az ingatlant a megosztást követően létrejövő  

- a vázrajzon 292/1-I. -al jelölt 596 m2 kivett, beépítetlen terület 

adatokkal az ingatlanvagyon kataszterében a forgalomképes vagyon-

elemek között átvezeti. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a telekmegosztással 

kapcsolatos feladatok intézésére, a szükséges nyilatkozatok, dokumen-

tumok  aláírására. 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Kunfehértó Község Önkormányzata és a COOP-HALAS Kereske-

delmi  és Szolgáltató Zrt. (6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 7. , 

cg:03-10-100287) között létrejövő, az előterjesztés 1. számú mellékle-

tét képező 292/1 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó Használati 

Megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán Polgármester 

Értesül: Polgármester,  

            Gazdálkodás (helyben) 

 

 

6.) N a p i r e n d 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- a kitermelt fa ára a munkadíjba beszámítódik? 

 

Patocskai Tamás ügyvezető: 

- az Ifjúsági Táborban a faanyag kompenzálja a munkadíjat és még pénzt is kap az Önkor-

mányzat, 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- a másik két tulajdonossal egyeztettünk, és megállapodtunk, hogy a többletpénzt vissza-

forgatjuk a táborra, 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szava-

zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

100/2018.(X.24.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 

a Kunfehértó 1927/1 és 1927/2 hrsz. alatti (ifjúsági tábor) területén 

lévő megközelítőleg 90 db szürkenyár és vörösfenyő fák kivágását az-

zal a feltétellel, hogy a fák pótlásáról az üzemeltető Fehértó Non-

profit Kft.  2018. december 31-ig gondoskodjon.   

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 

a Kunfehértó 292/1 hrsz alatti (piactér) területén lévő 1 db juharfa ki-

vágását azzal a feltétellel, hogy a fa pótlásáról az üzemeltető Fehértó 

Non-profit Kft a kivitelezés után a területen gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 



16 

 

Bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést 16,15 órakor bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

  (: Huszár Zoltán :)   (: Kristóf Andrea :) 

  polgármester  jegyző  


