Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 133 -20/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. október 14. napján
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Kiss
Ferenc, Lakatos Károlyné és Tóth Szabolcs képviselők.
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: 2012. év végén Önkormányzatunk már részesült szociális célú
tűzifa támogatásban, mely 2013. év elején került kiosztásra a rászorultak között, ekkor 40 m3
fa került kiosztásra, 80 család számára, s az önkormányzat saját erőből további 10 m3 tűzifát
osztott ki. A támogatás összege 609.600,- Ft volt, az önrész köbméterenként 2.000,- Ft+áfa,
azaz 101.600,- Ft, illetve a szállítás költsége 76.200,- Ft. A tűzifa szállításából – ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik, tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhető. A támogatást 2014. február 15-éig fel kell
használni, a felhasználásáról 2014. március 31-éig el kell számolni.

A legutóbbi tapasztalatokból kiindulva 50 m3 tűzifa igénylését javasolja, a saját erő így 127
ezer Ft lenne plusz a szállítás kb. 80 ezer forint.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
125/2013. (X. 14.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásokról szóló 57/2013. (X. 4.) BM. rendelet
alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra igényt kíván benyújtani, 50. m3
keménylombos tűzifa vonatkozásában.
A Képviselő-testület a szükséges 127.000,- Ft önerő
fedezetét 2013. évi költségvetésén belüli az előző évi
pénzmaradványból biztosítja.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a
támogatási kérelem benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor
berekesztette.
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