
 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. október 3-án megtartott rendkívüli, NYILVÁNOS üléséről

Az ülés kezdete: 14.00 óra
Az ülés helye: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (8653 Ádánd, Kossuth L. u.
50.)
Jelen vannak: Pollák Tibor polgármester

Csaba Sándor képviselő
Lengyel Imre képviselő
Németh Ilona képviselő 
Szatmári Kornélia képviselő 

Előzetes bejelentéssel az ülésről távol maradt:Torda János alpolgármester, Fehér József képviselő
Meghívottként, tanácskozási joggal megjelent: Baumann Anita Gabriella jegyző
Meghívottként: -
Az ülésen megjelent:  -

Pollák Tibor polgármester: megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, az
ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.
Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szatmári Kornélia és Lengyel Imre képviselőt megválasztani.

A képviselő-testület  jelen  levő  5  tagja  vita  nélkül,  egyhangúlag  (5  igen  szavazattal)  az  alábbi
határozatot hozta:

91/2014.(X.03.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 3-ai rendkívüli,
NYILVÁNOS ülés napirendjét:

1.  A  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz
kapcsolódó    kiegészítő támogatás igénylése
      
b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 3-ai rendkívüli,
NYILVÁNOS ülés  jegyzőkönyv  hitelesítőit:  Szatmári  Kornélia  és  Lengyel  Imre
képviselők.

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  kiegészítő
támogatás igénylése

Pollák  Tibor  polgármester: a  rendkívüli  ülés  összehívásának  egyrészt  az  az  oka,  hogy  a
napirendben szereplő támogatás igénylésének a határideje október 6-a, másrészt, szintén a rövid
határidőre való hivatkozással képviselői kérés is volt, hogy az október 6-ára tervezett ülés előtt,



rendkívüli ülésen döntsenek a napirenddel kapcsolatban. A Szociális Bizottság 2014. október 2-ai
ülésén  véleményezte  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatás
igénylése napirendet, a bizottság 40 erdei m3 tűzifa igénylését javasolta. Ezzel egyet tud érteni.

Németh Ilona képviselő: részt vett a Bizottság ülésén, valóban ez volt a bizottság javaslata, de
közben ő is  beszélt  az  erdészet  munkatársával  és  az a  javaslata,  hogy emeljék meg támogatási
igényt 50 erdei m3-re. Az önkormányzat 300 e Ft-ot tervezett erre a célra a költségvetésében. A
támogatáshoz 1000,-Ft/m3+áfa saját erőt kell biztosítani, valamint a  szállítás költségeit. 50 erdei
m3-t 5 fordulóban tudnának meghozatni, mivel egy kocsin 10 m3 fér el, így a szállítás számításai
szerint (2.000,-Ft+Áfa) 101.600,-Ft lenne, az teljes költsége pedig az önkormányzatnak nem érné el
a 200 e Ft-ot, s a 300 e Ft tervezett összegből még így is maradna 100 e Ft, amit egyéb kiadásokra,
pl. fűrészelés, benzinköltség fordíthatnának.

Csaba Sándor képviselő: ő is nagyobb mennyiségű fa igénylését szorgalmazza, 50-60 erdei m3-re
gondolt.

Szatmári Kornélia képviselő: véleménye szerint is többet kell rendelni, mint a javasolt 40 erdei
m3.

Németh Ilona képviselő: a fát el kellene fűrészeltetni és kugliban kiszállítani. A kistraktorral ki
lehetne szállítani.

Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy most csak az igényelendő mennyiségről döntsenek.
Szavazásra  teszi  fel  az  elhangzott  javaslat  és  vélemények  alapján,  hogy  50  erdei  m3  tűzifát
igényeljenek.  Továbbá szavazásra  teszi  fel  a  tűzifa  támogatás  szabályairól  szóló önkormányzati
rendelet elfogadását.

Javaslatára a  képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot  hozta meg:

92/2014.(X.03.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális  célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról
szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet a(a továbbiakban: BM Rendelet) alapján
szociális  célú  tűzifa  (keményfa)  támogatási  igényt  nyújt  be  Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságához.

Igényelt támogatás: 50 erdei m3 X 14.000,-Ft + Áfa

Az önkormányzat által biztosított önerő: 50 erdei m3 x 1.000,-Ft+áfa

A  települési  önkormányzat  a  szociális  célú  tűzifában  részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 2014.okóber 6.
Felelős: Pollák Tibor polgármester



Javaslatára a  képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi döntést hozta meg:

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

megalkotja

7/2014. (X.03) önkormányzati rendeletét

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Pollák Tibor polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Pollák Tibor Baumann Anita Gabriella 
polgármester              jegyző

Szatmári Kornélia  Lengyel Imre
Jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


