
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282  Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/705-10/2018.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 07. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. szeptember 07-
én 7:30 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László István polgármester
Csombó Zoltán alpolgármester 
Fekete Imre képviselő
Kiss János Ambrus képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh László István, polgármester: Tisztelettel köszönti a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  5  fővel  jelen  van,  az  ülés  határozatképes,  azt
megnyitja. 
Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  13/2013.  (X.  01.)  önkormányzati  rendelete  14.  §  (1)  bekezdésében
foglaltaknak  megfelelően  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait  a  rendkívüli  ülés
összehívásának  okáról.  A rendkívüli  ülés  sürgősséggel,  telefonon  történt  összehívásának
indoka,  hogy  a  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  támogatás  kiegészítésre  pályázattal
kapcsolatos korábbi döntésre a Magyar Államkincstártól hiánypótló felhívás érkezett,  ezért
szükséges a döntések mielőbbi meghozatala. 
Ismerteti  a  napirendi  pontot.  Kéri,  hogy aki  a  napirendi  pontot  elfogadja,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

76/2018. (IX. 07.) HATÁROZATA

A 2018. szeptember 07-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  szeptember  07-i
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázattal kapcsolatban
újabb döntés meghozatala

  Előterjesztő: Németh László István polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtásával
kapcsolatban újabb döntés meghozatala 
 
Németh László István, polgármester: Felkéri Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyzőt,
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A Képviselő-testület augusztus 29-ei ülésén
tárgyalta  a  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kiegészítő  támogatásra  pályázat  benyújtását.  A
pályázat benyújtásra került  a Magyar Államkincstár részére,  ahonnan hiánypótlási  felhívás
érkezett, miszerint a 70/2018. (VIII. 29.) önkormányzati határozat nem tartalmazza azt, hogy
az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Ez alapján
egy újabb határozati javaslat került összefoglalásra, melyet elfogadásra javasol. 

Németh László István, polgármester: Tekintettel arra, hogy a döntés meghozatala sürgős,
javasolja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  aki  a  határozati  javaslatot  elfogadja,
kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

77/2018. (IX. 07.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról és
a  vállalt  önerő  összegéről  szóló  70/2018.  (VIII.  29.)  számú határozatát  visszavonja és  az
alábbi határozatot hozza: 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  46  m³
mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A tűzifa
szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A  pályázatban  vállalt  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Mindszentkálla  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati
rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati
adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti,  hogy a szociális  célú
tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
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A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Németh László, polgármester
Határidő: 2018. szeptember 12.

Németh  László  István,  polgármester:  Mivel  más  napirendi  pont  nem volt  megköszöni
mindenkinek a részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 7:35 órakor bezárja. 

Kmft.

     Németh László István                                                                  Tóthné Titz Éva
           polgármester                                                                   jegyzőt helyettesítő aljegyző
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