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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 15-én 10,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
Gurdon Lajos			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő

	bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal			alpolgármester

Gartner Tamás			képviselő
						

	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző

			
						

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


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

78/2013. (X. 15.) határozata



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


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


NAPIREND TÁRGYALÁSA
Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásra pályázatot nyújthatnak be a Kincstárhoz, melynek határideje a mai napon lejár. Maximum 60 m3 fa igényelhető, melyhez köbméterenként 2000,- Ft + ÁFA összegű önrészt kell biztosítani, továbbá a szállítási költség és a rászorulókhoz való eljuttatás költsége is az önkormányzatot terheli. 
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet tartalmazza a kedvezményezettek körét. A rendeletet a következő ülésen módosítani szükséges.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

79/2013. (X. 15.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján. 
	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által igényelhető maximális 60 erdei m3 keménylombos tűzifához kapcsolódó támogatás kerüljön igénylésre. 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletben szereplő Általános működési tartalék keret terhére biztosítja a rendelet 1. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelő, igényelt mennyiséghez kapcsolódó önrészt, továbbá e keret terhére vállalja a rendelet 5. § (1) bekezdésében említett költségeket. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3. pontban említett eseménnyel kapcsolatban – a pályázat sikerességétől függően - a költségvetési rendelet módosítása során az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.


Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1. - 3. pontok esetében: 2013. október 15.
                 4. pont esetében: 2013. december 31.





Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 10 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

