Jegyzőkönyv
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 25-én csütörtökön 14.30 órakor
Nemeskisfalud Község Önkormányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.)
megtartott rendkívüli üléséről
Jelen voltak:

Zenger Zsolt
Jani Gergely
Kovács Krisztián

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos
Gaálné Horváth Piroska

polgármester
alpolgármester
képviselő
jegyző
jegyzőkönyvvezető

Zenger Zsolt: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy
az 5 fős testületből 3 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a
meghívóban szereplő napirendek elfogadására.
A képviselő-testület 3 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.
46/2019. (VII.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
Napirend 1. pontja:
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Minden évben ilyenkor esedékes a szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról szóló döntés.
Augusztus 1-ig kell benyújtani a pályázatot. Az elmúlt évekhez képest a 33 m3 helyett 28 m3-t tud igényelni
az önkormányzat a 7 rászoruló család részére. A pályázatban szerepel, hogy 17.000.- forint+áfa/ erdei m3
támogatásban részesül az önkormányzat. 1000 Ft+áfa/erdei m3 önrész vállalása szükséges.
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Vezér Ákos: Felhívta a figyelmet, hogy a pályázatban erdei m3 van megjelölve, míg a korábbi években
normál m3-ben volt a támogatás.
A képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és a következő
határozatot hozta.
47/2019. (VII.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 28 m3 mennyiségű keménylombos
tűzifára pályázatot nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához, a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti ”A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”. Az önkormányzat 1000.-Ft+ áfa/erdei m3
önerőt vállalja. A pályázott támogatással összefüggő 28.000.-Ft+áfa, azaz bruttó 35.560 Ft. önrész az
önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között rendelkezésre áll.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a rendelet-tervezet szövegét elfogadta és a
következő határozatot hozta.
48/2019. (VII.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
rendelet-tervezet szövegét elfogadja, azzal a módosítással, hogy a rendelet hatályvesztési időpontja 2020
március 31.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.
10/2019. (VII.30.) Önkormányzati rendelet
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
rendeletét megalkotja.
Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért Zenger Zsolt polgármester az ülést 14.42 perckor
bezárta.
k.m.f.
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