
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a

24/2013

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. október 10 -én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

166/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
167/2013 Napirend elfogadásáról
168/2013 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, a Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) I. emeleti kistermében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán bizottsági tag,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  határozatképes. 
Feketéné Laczlavik Ildikó jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vigh Miklós 
és Koczka László képviselők személyét javasolja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

166/2013. (X.10.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Koczka László  és  Vigh Miklós 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
- Előterjesztés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

167/2013. (X.10.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben
2.) Jegyző Helyben
3.) Irattár Helyben

Előterjesztés  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  
kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról

Szarvák Imre: a pályázat keretében igényelhető tűzifa mennyiségi egysége erdei m3, azaz körülbelül 
9  mázsa  fa  /  1  erdei  m3 ,  ami  2540.-  Ft-ba kerülne  10 százalékos önrész kifizetése  mellett.  A 
pályázat pozitív elbírálása esetén tűzifát vásárolni csak a NEFAG-tól lehet, ilyen gazdaság hozzánk 
legközelebb  Jászkiséren  van.  A tűzifa  szállításáról  az  önkormányzatnak  kell  gondoskodnia.  A 
pályázat  keretében  szociális  célra  megvásárolt  tűzifát  100  százalékban  ki  kell  osztani  a 
rászorulóknak. Egy család maximum 5 m3 tűzifára jogosult. Javasolja, hogy az önkormányzat adjon 
be pályázatot szociális célú tűzifavásárláshoz 254.000.- Ft önerőig, 100 m3 tűzifa vásárlásához.

Koczka  László: megkérdezi,  hogy  körülbelül  hány  rászoruló  családnak  jut  támogatás  ekkora 
mennyiségből?

Dr. Kovács Kornél: körülbelül kétszáz család részére tudna az önkormányzat támogatást nyújtani 
tűzifa  formájában. Egy háztartásból többen is  pályázhatnak és kaphatnak is,  de a családonkénti 
támogatás mértéke nem haladhatja meg az 5 m3-t. 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  egyéb  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

168/2013 (X.10.) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  helyi 
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló 
57/2013  (X.4.)  BM  rendelet  alapján.  A  választott  tűzifa  fajtája  keménylombos,  az  igényelt 
mennyiség 100 m3, amelynek önerejét, 254.000.- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésében
biztosítja. A tűzifa szállításából származó költségeket az önkormányzat vállalja. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció 
benyújtására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Határozatról értesülnek: 1.) Polgármester, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
4.) Irattár, Helyben



Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 15:25 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Koczka László Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


