
MUTATÓ

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-án megtartott soron
kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárwy: Rendelet sz. Határozat sz.

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 42.
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 3-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli
ülésén.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit képviselők,
Bejelentéssel távol: Dr. Csúri Csaba képviselő
Dr. Bartók László jegyző,
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Jegyzőkönvvvezető: Dr. Bartók László

Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fó képviselőből jelen
van6fó.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.

A soron kívüli ülés napirendje:

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

1.! N a p i r e n d
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Megjelent a 132. számú Magyar Közlönyben a Belügyminiszter 46 2014.
(IX. 25.) BM rendelete, amely a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szól. Ennek megfelelően szeretnénk
pályázni 200 m3 tűzifára, amelyet szét kívánunk osztani a rászorultak között a tavalyihoz
hasonlóan. A támogatási igénynek, amelyet be kell nyújtani, tartalmaznia kell a saját forrás
biztosítására vonatkozó igazolást is. Ennek megfelelően az önkormányzat vállalna 254.000.-
Ft önerőt a 2014. évi tartalék előirányzat terhére. Új követelményként jelent meg, hogy az
Onkormányzatnak határozatban kell rögzíteni azt is, hogy a szociális célú tüzifában
részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér a juttatás fejében. Amennyiben a testület
elfogadja és benyújtjuk a pályázatot, a későbbiek során, Vagyis a tüzelőanyag megvásárlását
követő 10. napon legkésőbb majd, a tavalyi évhez hasonlóan, önkormányzati rendeletben kell
szabályozni a rászorultság és az igénylés részletes feltételrendszerét, valamint eljárási
szabályait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a javaslatot és nyújtsa be a kiegészítő
támogatásra vonatkozó igényét.

Van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatosan?



Ameimyiben nii~cs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

42/2014. (X. 03.) határozata

A helyi önkormányzatok szociális célú tiizelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 46 2014. (IX.

25.) BM rendeletnek megfelelően pályázatot kíván benyújtani 200 m3 kemény lombos tűzifa

vásárlására, melyhez a szükséges 254.000.- Ft önerőt, a 2014. évi tartalék előirányzat terhére

biztosítja.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális rászorultság

és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit — legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő

10. napon hatálybalépő — rendeletben szabályozza.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Határidő: 2014. október 6.

Szöllősi József: Soron kívüli ülésünk napirendi pontjának megvitatásával végeztünk,
mindenkinek köszönöm a megjelenést, ülésünket bezárom.

/
Szöllősi sef ; . László
polgármester jegyző

K.m.f.
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Pol~ármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit

Lévainé Rajki Orsolya
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JELENLÉTI ív

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

soron kívüli üléséről

2014. október 3-án

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianna

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Dr. Csúri Csaba

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Németbné Gerecs Judit

Dr. Bartók László jegyző

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

gazdaságvezető

igazgatási csoportvezető



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel./Fax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

soron kívüli ülést tart

2014. október 3-án (pénteken) 12g30 órai kezdettel

melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A soron kívüli ülés napirendje:

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szajol, 2014. szeptember 29.



/2014. (X. 03.) önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 46/20 14.

(LX. 25.) BM rendeletnek megfelelően pályázatot kíván benyújtani 200 m3 kemény

lombos tűzifa vásárlására, melyhez a szükséges 254.000.- Ft önerőt, a 2014. évi

tartalék előirányzat terhére biztosítja.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális

rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit — legkésőbb a tüzelőanyag

megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő rendeletben szabályozza.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Határidő: 2014. október 6.

2014. szeptember 29.

~~rtr
SzöHősi~I~~f D(~jt~k Li(szló
polgármester L~-~jegyző


