Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 25-én, 15.30
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán
Gyurka Miklósné
Kiss Józsefné
Varga József
Kozma-Bognár László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatásához önkormányzati önrész
biztosítása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

2.

Vegyes ügyek

1. Szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatásához önkormányzati önrész
biztosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Az előző évekhez
hasonlóan a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz. Az idei évben maximum 36 m3
tüzelőanyagra pályázhat az önkormányzat, amelyhez 45.720 Ft önrészt kell biztosítania a
testületnek. Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele?
Kozma-Bognár László képviselő: Javasolja, hogy a mindenképpen pályázzon az
önkormányzat a maximum pályázható tüzelőanyag mennyiségre.

1

Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja a szociális célú tüzelőanyag támogatás
pályázathoz önerő biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
40/2019. (VII.25.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
belügyminiszter által 2019. július hónapban közzétett, a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati
kiírás alapján igényt nyújt be a támogatás iránt.
Hegymagas Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
összesen 36 erdei m3 keménylombos fa iránt nyújtja be az
igényét.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás szerint - 1000 Ft/erdei
m3 + Áfa, összesen 45.720 Ft, azaz negyvenötezer-hétszázhúsz
forint összegű saját forrást, valamint a tűzifa szállításából adódó
költségeket a 2019. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Ebr42 rendszerben: 2019. augusztus 1. 16.00 óra,
papír alapon:
2019. augusztus 2.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 15.45 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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