
11/2013. 

 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2013. október 14-én megtartott 

rendkívüli, nyilvános testületi ülésének 

jegyzőkönyve 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14-én, hétfőn 17
00

 

órakor, az önkormányzat hivatalának tárgyalótermében megtartott rendkívüli ülésről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Szentes Dezső polgármester, 

Szmorad László alpolgármester, 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő, 

Szentes Dezsőné képviselő, 

Vincze Nikolett jegyző, 

Kovács Ágnes igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető, 

 

Szentes Dezső polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel 

határozatképes. Az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gréczi-Zsoldos 

Miklós és Szmorad László képviselőket, majd javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján benyújtható pályázat megtárgyalása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Napirendek megtárgyalása 

 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján benyújtható pályázat megtárgyalása 

Előterjesztő: Szentes Dezső polgármester 

 

Szentes Dezső polgármester: Azért kellett a rendkívüli ülést gyorsan összehívni, mert szoros a szociális 

tűzifa pályázat határideje. Holnap már be is kell adni a kérelmet, melyhez testületi határozat is szükséges 

a saját erő vállalásáról. Nekünk a 106 m3-hez 134.620 Ft saját erő kellene. Mi a véleményetek? 

Szmorad László alpolgármester: Adjuk be a kérelmet, ha kevesebbet adnak, még mindig 

visszamondhatjuk. 

Szentes Dezsőné képviselő: Szerintem is próbáljuk meg. 

Gréczi-Zsoldos Miklós képviselő: Egyetértek, adjuk be. 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2013. (X.14.) számú határozata 
 

Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján pályázatot nyújt 

be 106 m
3
 tűzifa igénylésére. 

A képviselő-testület az igényelt tűzifa elnyerése esetén vállalja a rendeletben 

meghatározott mértékű 134.620 Ft, azaz Egyszázharmincnégyezer-hatszázhúsz forint 

összegű saját erő biztosítását, valamint tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából – 

ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési 

önkormányzatot terhelik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester a rendkívüli, nyilvános ülést 17.15 órakor 

bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

polgármester            jegyző 

 

 

      Gréczi-Zsoldos Miklós      Szmorad László 

         jegyzőkönyv-hitelesítő    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


