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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. október 6-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

124/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
125/2014 Napirend elfogadásáról
126/2014 Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  október  6-án,  a 
Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő 
út 53/A.) megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket  a  rendkívüli  ülésen.  Megállapítja,  hogy  az  ülés 
határozatképes. Kátai Lajos és Koczka László képviselők jelezték távolmaradásuk okát, Feketéné 
Laczlavik Ildikó alpolgármester asszony jelezte, hogy késve fog érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Vigh Miklós és Dömők Istvánné személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

124/2014. (X.6.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömők Istvánné 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 pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

125/2014. (X.6.) 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

Feketéné Laczlavik Ildikó megérkezett az ülésterembe.

[1. napirendi pont]

Előterjesztés  pályázat  benyújtásáról  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására

Szarvák Imre: a tavalyi évhez hasonlóan idén is lehet pályázni szociális célú tűzifa vásárlására. Az 
állam csaknem 3 milliárd forintot  tervez szétosztani  e  célra.   A nemrégiben megjelent  rendelet 
alapján a megpályázott és elnyert tűzifát a megyei kormányhivatal igazgatóságai által nyilvántartott 
erdőgazdálkodótól  kell  majd  beszerezni.  A  felmerülő  szállítási  költségek  az  önkormányzatot 
terhelik.  A támogatás  mértéke  14.000.-  Ft  +  Áfa  erdei  köbméterenként.  Az  kapcsolódó  önerő 
összege 1000.- Ft + Áfa erdei köbméterenként. Tervezi a pályázatot benyújtani 490 erdei m3, azaz 
4410 mázsa tűzifa igényléséről. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, más javaslat? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

126/2014. (X.6.) KT határozat

Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  települési 
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló 
46/2014  (IX.25.)  BM  rendelet  alapján.  A választott  tűzifa  fajtája  keménylombos,  az  igényelt 
mennyiség 490 m3, amelynek önerejét, 622.300.- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésében
biztosítja.  A  tűzifa  szállításából  származó  költségeket  az  önkormányzat  vállalja,  továbbá  az 
önkormányzat azt is vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció 
benyújtására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. október 6.

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 17.25 órakor bezárta.



Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


