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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. október 11-én, Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási 

Kirendeltségének hivatalos helyiségében az Önkormányzati Képviselő-testület rendkívüli 

testületi ülésén. 

 

Szavazati joggal jelen van:  

Magyar  Sándor  polgármester 

Csirmaz János            alpolgármester 

Burján János  képviselő 

            Gulyás László  képviselő 

 

Igazoltan távol:  Kiss Izabella  képviselő 

     

   

Tanácskozási  joggal jelen van:      Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető 

  

   

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv 

vezetésére felkéri Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezetőt. 

 

Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontot.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontot. 

 

Napirendi pont: 

 

1. Napirendi pont: Javaslat szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó, kiegészítő 

támogatás iránti igény benyújtására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

Első napirendi pont tárgyalása: Javaslat szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó, 

kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester: 

Elmondja, hogy a belügyminiszter 57/2013. (X. 4.) számú rendelete alapján szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó, kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására van lehetősége 

az önkormányzatnak. Kemény vagy lágy fára lehet benyújtani a pályázatot. Az igény alapja a 

január-március hónapban lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. Folyás esetében ez 

26 ellátottat érint. A pályázat 1.000 Ft+Áfa saját erőt igényel, illetve az önkormányzatnak 

vállalnia kell a szállítás költségét is.    

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzése nem volt, így Magyar 

Sándor polgármester úr szavazást rendelt el 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

Folyás Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

  

 77/2013. (X. 11.) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a belügyminiszter 

57/2013. (X. 4.) számú rendeletében meghatározott, a helyi önkormányzatok számára 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó, kiegészítő támogatás iránti igényét 26 ellátottra 

vonatkozóan, kemény lombos fafajtára 2 m
3
/ellátott mennyiségben benyújtja.  

 

A képviselő-testület a pályázathoz kötelezően előírt önerő összegét, 52 000 Ft +Áfa -t, Folyás 

Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kemény lombos fafajta iránti 

igényt tartalmazó pályázati dokumentáció előkészítéséről, annak benyújtásáról gondoskodjon.  

 

Felelős:   Magyar Sándor polgármester  

Határidő: 2013. október 15.  

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést bezárt. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

     Magyar Sándor                Dr. Kiss Imre 

        polgármester                               jegyző 

 

 

 

 

             

  

 


