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Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. október 2. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1535 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt ülésér l.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képvisel
- Balogh Tiborné, települési képvisel .

Tanácskozási joggal: Császár László jegyz .
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési
képvisel
l 4 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása. A
javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
Szociális célú t zifa.
El terjeszt : Császár László jegyz .

A napirend tárgyalása:
Szociális célú t zifa.

El terjeszt : Császár László jegyz .

Mázsa Ferenc, polgármester: Külön köszöni, hogy ilyen gyorsan, határozatképesen reagált
a testület a meghívásra. Eredetileg nem lett volna szükség ülés tartására, de hétf ig
fizikálisan is mellékelni kell a szociális t zifa iránti igényhez a testületi döntést. A
vonatkozó BM rendeletet szeptember 25-én hirdették ki, a t zifa igénylés, a kiosztás 2015-re
húzódik át.

Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint ismerteti a
vonatkozó BM rendeletet. Elmondja, hogy a testületnek els ként döntenie kell arról, hogy az
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igénylés benyújtásához szükséges öner t költségvetése terhére biztosítja. Az öner mértéke
a lakásfenntartási támogatásban január-február hónapokban átlagosan lakásfenntartási
támogatás ellátásban részesítettek átlagos létszáma alapján kerül meghatározásra. Ez Sárhida
esetében: 36 f . Az öner mértéke az átlaglétszám, szorozva 1.000,- Ft/m3, szorozva a 2
m3/f létszámmal, valamint a szállítási költség, mindösszesen: 91.440,- Ft.
Mázsa Ferenc, polgármester: Valójában most a programhoz való csatlakozásról kell
dönteni, a jogosultsági feltételekr l szóló rendelet és a lakossághoz kiküldend felhívás nem
aktuális. Ezt majd külön napirend keretében, jól átgondolva kell megfogalmazni,
tapasztalatokat gy jtve az ország területér l, kigyomlálva az anomáliákat. Még az is lehet,
hogy az új testület nem kíván részt venni a programban, de a lehet séget adjuk meg.
Balogh Tiborné, települési képvisel : Van fedezet a költségvetésben?
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem idén lesz aktuális a kifizetés, hanem 2015. I.
negyedévét kell megcéloznunk, a program költsége a 2015. évet fogja terhelni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
57/2014. (X. 02.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú t zifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészít támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet
alapján 72 m3 szociális célú t zifára kíván pályázatot benyújtani. A
képvisel -testület költségvetése terhére biztosít 91.440,- Ft öner t a
szociális célú t zifa támogatás biztosítására. A képvisel -testület a
zifa támogatásért a jogosultaktól ellenszolgáltatást nem kér.
A Képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Határid : folyamatos.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1550 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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