
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-6/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 10-én
17:45 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 

Jelen vannak:
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó képviselő 
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Sárvári  Attila  alpolgármester: köszönti  a  megjelenteket.  Elmondja,  hogy Molnár  Endre
polgármester  egészségügyi  okokból  van  távol,  ezért  a  testület  4  fővel  határozatképes.  
A rendkívüli ülés összehívásának oka a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra  vonatkozó  pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  új  határozat  meghozatala.
Javasolja ezen napirend jóváhagyását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2017. (VIII. 10.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. augusztus 10-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat 
benyújtásával kapcsolatos új határozat meghozatala 

Sárvári Attila alpolgármester: a július 20-i ülésén döntött a testület arról, hogy szociális
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tűzifa vonatkozásában pályázatot nyújt be 20 m3  mennyiségre, azonban a határozatban elírás
történt,  és ott  csak 18 m3 szerepel.  Ezért  javasolja az 59/2017.  (VI.  20.)  számú határozat
visszavonását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2017. (VIII. 10.) HATÁROZATA

59/2017. (VII. 20.) határozat visszavonásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  59/2017.  (VII.  20.)  számú
határozatát visszavonja. 

Sárvári  Attila  alpolgármester: javasolja  az  új  határozat  meghozatalát  úgy,  hogy  a
támogatási igény 20 m3-re vonatkozzon. Kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2017. (VIII. 10.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szoci-
ális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 20 m³ mennyiségben
kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 25.400 -Ft (20.000-Ft+ Áfa). A
tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Szentbékkálla Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleté-
ben meghatározott  tartalékkerete terhére biztosítja.  A Képviselő-testület  a pályázati  adatlap
tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

Sárvári Attila  alpolgármester:  megköszöni  az ülésen való részvételt  és az  ülést  17:55
órakor  bezárja. 
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K.m.f.

Molnár Endre Sárvári Attila      Tóthné Titz Éva
polgármester                           alpolgármester                       jegyzőt helyettesítő aljegyző
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