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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017.augusztus 22-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Helyszín: Művelődési Ház 

Az ülés kezdete: 14.00 óra

Jelen vannak:   Szatmári Kornélia polgármester 
Németh Ilona alpolgármester

Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt: -

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 
Meghívott: -

A lakosság részéről megjelent: -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 7
képviselő jelen van, az ülést megnyitom. 

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTŐK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Harta János képviselőt javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

109/2017.(VIII.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2017.  augusztus  22-ei  rendkívüli,  nyilvános  ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Németh  Ilona  és  Harta  János  képviselőket
megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel



NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Telefonon  hívtam  össze  az  ülést,  ugyanis  munkatervünk  szerint  rendes  ülést  nem  terveztünk
augusztusra,  azonban idén a szociális  tűzifatámogatás  igénylési  határidejét  előbbre hozták,  ezért
döntenünk  kell  ebben  a  kérdésben.  Az  alábbiak  szerint  teszek  javaslatot  az  ülés  napirendjének
elfogadására:  1.)  Döntés  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz
kapcsolódó  támogatás igényléséről.

Megállapítom,  hogy a  7  fős  képviselő-testület  jelen  lévő  7  tagja  egyhangúlag,  7  igen,  0  nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

110/2017.(VIII.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2017. augusztus 22-ei rendkívüli, nyilvános ülés ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:  

1.)  Döntés  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz
kapcsolódó  támogatás igényléséről.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

1.)  Döntés  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatás igényléséről

Szatmári Kornélia polgármester:
Megjelent  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárlásához  kapcsolódó
támogatásra vonatkozó pályázati  kiírás.  Az 5000 fő lakosságszámot  meg nem haladó település
települési  önkormányzat  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  vagy  szénvásárláshoz  kapcsolódó
támogatásra pályázhat.  A Kincstár kiszámolta és közölte,  hogy önkormányzatunk a rendeletben
meghatározott feltételek figyelembe vételével max. 214 erdei m3 tűzifára pályázhat. A múlt évben
ez a  maximális  mennyiség 188 m3 volt,  erre  is  nyújtották be a pályázatukat,  de csak 69 m3-t
nyertek. Javasolta, hogy idén ennek figyelembevételével 150 m3-re pályázzanak.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő döntést hozta:

111/2017.(VIII.22.)Kt. határozat
szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylése

Ádánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú
tüzelőanyag  vásárlásához  kapcsolódó   támogatására   -  Magyarország  2017.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2016. évi  XC. törvény 3 melléklet 1.9. pont jogcím szerint kiírt pályázat
alapján - pályázatot nyújt be.

Igényelt támogatás: 150 erdei m3 X 14.000,-Ft + Áfa



Az önkormányzat által biztosított önerő: 150 erdei m3 x 1.000,-Ft+áfa

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

Határidő: 2017. augusztus 25./augusztus 28.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Amennyiben más észrevétel nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
 Németh Ilona                                    Harta János

jegyzőkönyv-hitelesítő                  jegyzőkönyv-hitelesítő


