
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének 2014.  október 6-án (hétfőn)
11.15 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak:  Kondor Géza polgármester
Szegi János képviselő
Eitner József képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő (4 fő)

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából Tóthné Titz Éva aljegyző.

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és aljegyző asszonyt. Megállapítja,
hogy  a  képviselő-testületi  ülés  határozatképes,  mivel  a  6  fő  képviselőből  3  fő  képviselő  és  a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Ismerteti a napirendi javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontot.

N a p i r e n d

1.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.)Települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlása.

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifa
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló BM rendelet alapján lehetőség van szociális
tűzifa  vásárlásához támogatás  igénylésére.  Révfülöp településen 2014.  január-március  hónapokban
lakásfenntartási  támogatásban  részesülők  számának  átlaga  12  fő,  mely  átlag  alapján  legfeljebb
összesen  24  m³  tűzifa,  vagy  72  q  szén  mennyiséget  igényelhet  az  önkormányzat.  Fentiek  igény
benyújtásához szükséges a képviselő testület határozata. Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

125/2014. (X.6.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról
szóló a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra igényt nyújt be 24 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a
szükséges önerő összesen 24.000 Ft + áfa.
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A  pályázat  önrészeként  szolgáló  összeget  a  Képviselő-testület  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.)
önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. október 6.

Kondor Géza polgármester: több napirendi pont nem volt, megköszöni a részvételt, az ülést 11.25
órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:

Tóthné Titz Éva
aljegyző
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