
Onkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti

Száma: 1-1212014.

Jegvzőkönvv

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete áItal2OI4. október
3-án lpénteken] I7 .45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helve: Monostorapáti Művelődési Ház

ielen vannak: Hárshegyi József polgármester
Gulyás Erzsébet alpolgármester
Kiss János képviselő
Polgár LászIő képviselő
YargaJános képviselő

Távolmaradását előzetesen bei elentette:

Sztrik Emilné képviselő

Távolmaradását előzetesen nem ielentette be:

CzverenczZoltán képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző

Jeeyzőkönw hitelesítők: Kiss János képviselő
Polgár Lászlő képviselő

Jegyzőkönywezető: Takács Lászlőné jeeyrő

Hársheevi József polgármester üdvözölte a megjelenteket. A jelenléti ív alaplán
megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 7 képviselőből 5 ftí jelen van, igy azt
megnyitotta.

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapjan a jegyzőkőnyv hitelesítő Kiss János és Polgár Lász|ő
képviselő lesz.

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén aztfogadlák eL

Képviselő-teshilet egyhangúlag,határozatLtozatal nélkiil elfogadta az alábbi:

N a p i r e n d e t: 1.1 Szociális célú űzifavásátláshoztámogatási igénybenffitása.

Előadó: Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend

Hárshegvi József polgármester elmondta, hogy az 46l20L4. (IX. 25.) BM. rendelet alapján
a helyi önkormányzatok szociális célú tllzifavásárláshoz kiegészítő vissza nem tédtendő
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támogatásra jogosultak. Monostorapáti önkormányzat maximum 100 m3 űzifára nyújthat be
pályánatot, melyhez saját erőt kell biztositani. A támogatás mértéke kemény lombos fafajta
ésetében 14.000,-Ft/erdei m3 +Áre. A saját fonásként önerőként vállalni kell 1000,-Ft +ÁFA
összeget erdei m3- ként, plusz a fuvarköltséget. A t:r]zífát, mint az előző években is, szociális
rászorultság alaplán lehet elosztaní, az önkormányzati rendeletben szabályozott feltételeknek
megfelelően. Javasolta a maximumra beadni apályázatot.

Képviselő-testiilet a javaslattal egyetértett, egyhangí|ag, 5 igen szavazattal megfiozta az
alabbi:

Ll9t2014. lX. 3.t Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testtilete a települési önkormányzatok
szociális célú tizelőanyag vásátrlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
461201,4 (IX. 25.) BM. rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be szociális célu űzífa
vásarlására.

Az önkormányzat által igényelt mennyiség: 100
*3 keménylombos tűzifa. Az önkormányzat
1000,-Ft/erdei m3 + ÁpA/m3 (l270,-Ftletdei m3 )
összesen: I27.000,-Ft + fuvarköltséget önerőként
a költségvetéséből biztosítj a.

Képviselő-testtilet a szociális tí,lzifábarl
részesülőtől ellenszol g áItatást nem kér.

Képvi selő -testiilet felhatalmazza a p olgérmestert
a p ály éaat b enyúj tás ára.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Hatáidő: 2014. október 6.

Hárshegvi József polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 17.55 órakor
bezárta.
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