
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. 

Tel: 87/437-029 

 

Szám:  118-16/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 10-én    

(csütörtökön) 16,40 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

                 

Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Kapolcs, Kossuth u.62. 

 

Jelen vannak:  Márvány Gyuláné  polgármester 

  Orsós János    alpolgármester 

    Szabó István   képviselő 

 

Távolmaradását előre jelezte: 

 

  Mohos Attila   képviselő 

  Tóth Attila                             képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

   

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

  Orsós János    alpolgármester 

             Szabó István               képviselő   

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné   jegyző  

 

Márvány Gyuláné polgármester üdvözölte a jegyző, képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi  ülés határozatképes, hisz 3 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Orsós János alpolgármestert és Szabó István képviselőt   javasolta. Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 3 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t: 1./ Szociális célú tűzifavásárláshoz támogatási igény benyújtása. 

 

      Előadó: Márvány Gyuláné  

                 polgármester 

Napirend 
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak lehetősége van 

szociális célú tűzifavásárláshoz igény benyújtására, 2013. október 15-ig. 



 

Támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 12.000,- Ft/erdei m3+ÁFA, az 

önkormányzatnak saját forrásként önerőként 2.000, Ft/erdei m3+ÁFA összeget kell vállalni, 

valamint a fuvarköltséget. 

2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga 

alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. Az 

önkormányzat részére 40 m3 állapítottak meg. Véleménye szerint 14 m3 igényeljenek, 

előzetes számítás alapján 7 család részére tudnak biztosítani 2 m3 fát ellátottanként. Szociális 

rászorultság alapján lehet elosztani a tűzifát, a szociális rendeletet kell hozzá aktualizálni. 

 

Képviselők csatlakozással egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

 

92/2013.(X.10.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t : 
 

Kapolcs   község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló  1611/2013.(IX.5.)Korm. határozat, valamint a pályázat 

részletes szabályairól szóló 57/2013.(X.4.)BM. rendelet alapján támogatási 

igényt nyújt be szociális célú tűzifavásárlásra. 

Önkormányzat által igényelt mennyiség:  14 m3, az önkormányzat 2000.-

ft./erdei m
3
+ÁFA/m3 ( 2540.-ft/erdei m

3
,)összesen: 35.560.-ft.   + fuvar 

költséget önerőként költségvetéséből biztosítja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 

jegyzőt a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit 

szabályozó  helyi rendelet megalkotására.  

Felelős: Márvány Gyuláné   Polgármester 

              Takács Lászlóné  jegyző  

Határidő: 2013. október 15.  

                2013. december 31.  

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az  ülést 16,50 

órakor bezárta. 

 

k.m.f.t. 

 

 

                Márvány Gyuláné       Takács Lászlóné 

         polgármester              jegyző  

 

 

 

 

                Orsós János       Szabó István 

                 jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő   


