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Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2016. október 6.

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:
39/2016. (X. 6.) ÖH

Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
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Jegyzőkönyv
Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 6-án 15.43
órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó,
Majoros István, Czigány Lajos képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő.
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Dodonka Csaba vezető tanácsos
Jegyzőkönyvvezető:

Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. A
meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el:

1.

Napirend

Előterjesztő

Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra benyújtott
pályázat hiánypótlása

Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázat
hiánypótlása
Előadó: Juhász Gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: Az előző ülésen tárgyaltuk, hogy a pályázaton indulunk és
vállaljuk az önrészt. A rendeletünk tartalmazza, de a pályázatból kimaradt, hogy
ellenszolgáltatás nélkül biztosítjuk a rászorult személyeknek a tűzifát amennyiben nyerünk a
pályázaton. A testületi határozatban nem szerepel és ezzel az egy ponttal ki kell egészíteni:
„Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”
dr. Balogh László jegyző: Ezt már hiánypótlás miatt kérik.
Juhász Gyula polgármester: Ezért volt szükséges a rendkívüli ülés. Megszokták a rászoruló
személyek részesülnek tűzifa támogatásban és egyre nagyobb az igény rá. Bízunk benne,
hogy minél többet kapunk, mint a korábbi ülésen is elhangzott. Van-e valakinek észrevétele,
kérdése? Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot alkotta:
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39/2016. (X. 6.) ÖH
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2016. (IX. 22.)
önkormányzati határozatát a következő 4.) ponttal egészíti ki:
„4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2016. október 06.
Juhász Gyula polgármester: Az ülést 15.46 órakor lezárom!

kmf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző
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