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Balajt község Önkormányzatának  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 
 

82-14/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján         

    (szerda) 16.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali  

                helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

         

Jelen vannak:  Szabó Zoltán                polgármester 

 Berzi István                  képviselő 

 Kiss Ferencné              képviselő 

                          Szabó László               képviselő 

 

 

Távol van: Csathó László alpolgármester 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

          Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésen a résztvevőket, 

majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő 

képviselő jelen van. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

A Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot szavazásra bocsátja. 
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A Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - fogadta el az alábbiak szerint: 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása: 

1. Napirendi pont:  

Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester: A kormányzat az elmúlt évhez hasonlóan kiírta a pályázatot a 

szociális célú tűzifa vásárlásra, illetve tüzelőanyag vásárlásra, mert szén vásárlására is lehet 

pályázni. Mivel a szénnel való fűtés a településen nem jellemző, ezért az előterjesztés kemény 

lombos fafajtájú tűzifa vásárlására lett elkészítve. Az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, illetve, hogy a szállításból származó költségek a 

települési önkormányzatot terhelik. Ugyancsak az elmúlt évhez hasonlóan a tüzelőanyag 

megvásárlását követően rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság feltételeit. A 2014. 

január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos száma alapján, 

ellátottként 2 m2 tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsájtja.  

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

71/2014. (X.1.) határozata 

 

Tárgy: Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról 
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló, a belügyminiszter 

46/2014.(IX.25.) BM rendelete alapján. 

 

A választott tűzifa fajtája „kemény lombos”, az igényelt mennyiség 170 m3. 

A települési önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

A tűzifa szállításból származó költséget az önkormányzat vállalja az önkormányzat 

2014. évi költségvetése terhére. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. október 6.  

 

 

Szabó Zoltán polgármester - megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli nyílt 

ülést bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 
 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 


