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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 31-én 7.30 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gurdon Lajos 			alpolgármester

						Gartner Tamás			képviselő
						 
	meghívott: 				Sümegi Attila 			jegyző 	

					 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2019. (VII.31.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy 2019. augusztus 1-jéig lehet pályázni a szociális tűzifára. Az önkormányzat 38 erdei m3 tűzifa támogatására nyújthat be pályázatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2019.(VII.31.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter által 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 vissza nem térítendő támogatás igénybevételére meghirdetett pályázatra. 
	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által igényelhető maximális 38 erdei m3 keménylombos tűzifához kapcsolódó támogatás kerüljön igénylésre. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben szereplő Társadalom és szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzat terhére biztosítja a támogatáshoz kapcsolódó saját forrás – mely a jóváhagyott mennyiséghez kapcsolódóan 1.000,- Ft + ÁFA erdei köbméterenként - (legfeljebb 48.260,- Ft, továbbá a tűzifa szállításával, rászorulókhoz való eljuttatásával összefüggő költségek) fedezetét.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal összefüggésben valamennyi jognyilatkozatot megtegye.

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. - 3. és 5. pontok esetében: azonnal
                 4. pont esetében: 2020. február 17.


		

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 7 óra 32 perckor berekeszti.


K. m. f.
                





	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


