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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 15. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  910 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
                             - Gáspár Lászlóné, alpolgármester

  - Balogh Tiborné, települési képviselő
  - Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:  Császár László, jegyző

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a kiküldött meghívó 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 tüzifa támogatási pályázat.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Napirendek tárgyalása:

 Szociális célú tüzifa támogatási pályázat.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan kiírásra került a
Belügyminisztérium által a szociális célú tüzifa vásárlására, az igénylőkhöz, rászorultakhoz
való eljuttatására vonatkozó pályázat. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma
alapján tudunk igényelni támogatást, maximum 75 m3 mennyiségig. Javasolja, hogy az
Önkormányzat 50 m3 mennyiségre nyújtson be pályázatot. A támogatáshoz önrész társul,
2540, Ft/m3 az önerő összege, azaz 127.000,- Sárhida vonatkozásában.
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Balogh Tiborné, települési képviselő: Egyetért a tüzifa beszerzéssel, javasolja azonban,
hogy 60 m3 a megpályázott mennyiség.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A  tüzifa  kiosztására  vonatkozóan  nagyon  át  kell
gondolni a feltételeket, nehogy úgy járjunk, mint tavaly.

Mázsa Ferenc, polgármester: A rendelet előírásait a novemberi ülésünkön ráérünk átnézni,
de mindenképpen el kell kerülni a tavalyihoz hasonló helyzetet.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

78/2013. (X. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján
60 m3 szociális célú tűzifára kíván pályázatot benyújtani. A
képviselő-testület 2013. évi költségvetése terhére biztosít 152.400,-
Ft önerőt a szociális célú tüzifa támogatás biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidő: azonnal.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 925 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


