
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 07.
napján 07:30 órakor megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Önkormányzati helyiség. 

Jelen vannak:

Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila  alpolgármester
Németh Ottó  képviselő 
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző megbízásából:
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-
testület  4  fővel  jelen  van,  Bőczi  Ernő  képviselő  betegsége  okán  van  távol,  az  ülés
határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja,  hogy  a  rendkívüli  ülés  sürgősséggel  történt  összehívásának  az  oka,  hogy  az
augusztus 28-i ülésen a szociális célú tűzifa pályázat kapcsán meghozott határozat ügyében a
Magyar Államkincstár hiánypótlást küldött, ezért a döntést legkésőbb szeptember 12. napjáig
meg  kell  hozni.  Javasolja  napirendi  pontként  megtárgyalni  a települési  önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról és
a vállalt önerő összegéről újabb döntés meghozatalát.  Kéri, aki a napirendi pontot el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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napirend elfogadásáról



Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember 07-i rendkívüli
nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:
 

1.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtásával 
kapcsolatban újabb döntés meghozatala

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: a képviselő-testület az augusztus 28-i ülésén
döntött  a  szociális  célú  tűzifavásárlási  támogatásra  pályázat  benyújtásáról.  A meghozott
képviselő-testületi  határozat  megküldésre  került  a  Magyar  Államkincstárhoz,  ahonnan
hiánypótlási  felhívás  érkezett,  mely  szerint  a  határozat  nem  tartalmazza,  hogy  az
Önkormányzat  a  szociális  célú  tűzifában  részesülőtől  ellenszolgáltatást  nem  kér.  Ennek
értelmében  javasolja  a  korábban  meghozott  58/2018.  (VIII.  28.)  önkormányzati  határozat
visszavonását és helyette az ülés előtt kiosztásra kerülő határozati javaslat meghozatalát.

Molnár Endre polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról és
a  vállalt  önerő  összegéről  szóló  58/2018.  (VIII.  28.)  számú határozatát  visszavonja és  az
alábbi határozatot hozza: 
Szentbékkálla  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  20  m³
mennyiségben  kemény  lombos  tűzifára,  melyhez  a  szükséges  önerő  összesen  25.400  -Ft
(20.000-Ft+  Áfa).  A  tűzifa  szállításából  származó  költségek,  valamint  az  önerő  az
önkormányzatot terhelik.
 
A pályázatban  vállalt  önerőt  és  a  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Szentbékkálla
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. 
Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselőt-testülete  kijelenti,  hogy a  szociális  célú
tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2018. szeptember 12.



Molnár Endre polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 7:40 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre                                                                       Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:

Molnárné Szalai Valéria
pénzügyi ügyintéző


