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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    240-9/2014/ÁBR.  
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 02-án  11:00 órakor 
megtartott   nyilvános rendkívüli  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Sárvári Attila  polgármester 
Molnár Endre   alpolgármester  
Ifj. Molnár Károly képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testületből 3 fő 
jelen van, így határozatképes. Ismerteti a napirendet és javasolja elfogadásra.  
 

1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó  támogatásra igény benyújtása  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   73/2014. (X. 02) HATÁROZATA 

 
2014. október 02-i ülés napirendjéről  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 02-i ülés napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja:  
 

1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó  támogatásra igény benyújtása  
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1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó  támogatásra igény benyújtása  
 
Sárvári Attila polgármester: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy ismét van lehetőség szociális célú 
tűzifa vásárlása céljából támogatási igény benyújtására.  Ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést. 
Kérdezi, hogy van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja, 
hogy az önkormányzat nyújtsa be igényét a szociális célú tűzifa vásárlásához.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

   74/2014. (X. 02) HATÁROZATA 
 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz  
kapcsolódó kiegészítő támogatásának önrészéről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 6 m³ mennyiségben kemény 
lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 0,-Ft/ m3 + áfa , a rendelet 3§.(1) bekezdés a ) 
pontja alapján. 
A pályázat önrészeként szolgáló összeget a Képviselő-testület Szentbékkálla Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: 2014. október 6. 
 
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést   11:15 órakor bezárja. 
 
                                                                                                                                                                               

K.m.f. 
 
 
Sárvári Attila         dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  
 
 

Molnár Károlyné 
pénzügyi ügyintéző 


