JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. július 22. napján, 15.00 órakor
a Nemeskisfalud Község Önkormányzat (8718. Nemeskisfalud Madarász utca 3.)
nagytermében
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Zenger Zsolt
Kovács Krisztián
Kakas István
Mezőfi Mihály
Jani Gergely

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Bors András

jegyző

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Zenger Zsolt polgármester:
Tisztelettel köszönti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőtársait valamint a Bors András jegyzőt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő képviselő
jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendet a kiküldött
meghívó szerint fogadja el azzal. Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását. Köszöni.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Nemeskisfalud
Község
Önkormányzat
képviselő-testületi határozata:

Képviselő-testületének

1/2021.

(VII.22.)

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. július 22.
napján tartott képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend:
1. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
vonatkozó igény benyújtása, valamint a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Előterjesztés: írásos
Napirendek tárgyalása:
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1. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
vonatkozó igény benyújtása, valamint a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Előterjesztés: írásos
Zenger Zsolt polgármester:
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kiírták a 2021.
évi szociális tűzifa pályázatot. A pályázati kiírás szerint Nemeskisfalud Község Önkormányzata 30
m3 kemény fafajtájú tűzifa támogatásra nyújthat be pályázatot, azzal, hogy 1.000.-Ft/m3 önrész
vállalása szükséges. Az előterjesztés tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges határozati
javaslatot, valamint az igénylések elbírálásához a rendelet-tervezetet. Kérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Nemeskisfalud
Község
Önkormányzat
képviselő-testületi határozata:

Képviselő-testületének

2/2021.(VII.22.)

1.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására vonatkozó igény benyújtását
határozza el.

2.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázat alapján legfeljebb 30 erdei m3
keménylombos tűzifa igénylésére jogosult.

3.

A képviselő-testület 30 erdei m3 kemény lombos fafajtára vonatkozó támogatást nyújt be,
összesen 450.000.-Ft + ÁFA összegben.

4.

A képviselő-testület a pályázati felhívás 5/c. pontja alapján az 1.000.-Ft/erdei m3 önrész
megfizetését összesen 30.000.-Ft+Áfa összegben vállalja.

5.

A képviselő-testület a tűzifa szállításából eredő költségeket teljes mértékben vállalja, azokat a
kedvezményezettek részére nem hárítja át.

6.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtására, valamint megbízza a
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az igényléshez kapcsolódó helyi rendelet
tervezet elkészítésével.

Felelős: Polgármester
Határidő: A támogatási igény benyújtására 2021. augusztus 31.
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Zenger Zsolt polgármester:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés,
hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet fogadja el.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotja:
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
(A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester a rendkívüli ülést 15.15.
perckor bezárta.
k. m. f.

Zenger Zsolt
polgármester

Bors András
jegyző
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