
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-6/2013./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 11-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
00

 óra
 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63. 

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor  

Szabó Gábor  

Takács Zsolt testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. 

 

Napirend: 

 

1. Szociális célú tűzifavásárláshoz saját forrás biztosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

  

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Szociális célú tűzifavásárláshoz saját forrás biztosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az idei évben is lehetőség van szociális célú tűzifa 

vásárlására a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletben meghatározottak szerint. Tárnokrétiben a 

rendelet szerint 16 m
3
 tűzifát vásárolhat kedvezményesen. A rendelet szerint önrészt is kell 

vállalni, aminek a mértéke összese 40.640,- Ft. Ezen felül a szállítási költség is az 

önkormányzatot terheli. A támogatásban részesített települési önkormányzatoknak 

rendeletben kell majd szabályozniuk a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes 

feltételeit. Ezt a rendeletet majd a következő ülésen hagyja jóvá a testület, amennyiben most 

úgy dönt, hogy élni kíván a lehetőséggel. Javasolja, hogy az önkormányzat igényeljen tűzifát 

a rászorulók részére. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: 

„Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy támogatási 



2 

 

igényt nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletben meghatározottak szerint 16 m
3
 

tűzifa vásárlásához. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tűzifa vásárlásához 

40.640,- Ft (negyvenezer-hatszáznegyven forint) saját forrást biztosít a 2013. évi költségvetési 

rendeletében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény 

benyújtásáról, és a saját forrás kifizetéséről gondoskodjon.” 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2013.(X.11.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM 

rendeletben meghatározottak szerint 16 m
3
 tűzifa vásárlásához.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tűzifa vásárlásához 40.640,- Ft 

(negyvenezer-hatszáznegyven forint) saját forrást biztosít a 2013. évi 

költségvetési rendeletében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény 

benyújtásáról, és a saját forrás kifizetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2013. október 15. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
45

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


