
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-én 17. 00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) fő jelen van, valamint azt, 
hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Szociális tűzifa támogatás benyújtásáról döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
1./ Szociális tűzifa támogatás benyújtásáról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM 
rendelet alapján kérelmet benyújtani a Kisrécse településen élő rászoruló személyek részére 
nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére. Javasolja, hogy adják be támogatási kérelmet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2014.(IX.29.) számú határozata: 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján kérelmet kíván benyújtani a Kisrécse településen 
élő rászoruló személyek részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére. 

 
A képviselő-testület vállalja, hogy a megigényelt támogatáson felül 53. 340 Ft összegű 

önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből. 
 

Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját 
költségvetése terhére gondoskodik.  

 
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 



 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2014. október 6. 

 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 17.15 órakor ért véget. 

 
K.m.f.t. 

 
 
 

             Tóth Lucia                                                                    Papné Szabó Mónika         
 polgármester                                                                                             jegyző 

 


