Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2014. október 2. )

1

Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október
2-án 15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Mártonka Istvánné
Radvánszky Gyula
Szűcs János
Verbói Tiborné
Verbói Gábor

képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
polgármester

Távolmaradó képviselő: Csuka Ramóna, Gáspár László
,
Tanácskozási joggal: dr. Verbói Mária
jegyző
A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül négy fő jelen van, így a
tanácskozás határozatképes. A napirend sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása
telefonon történt.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Szociális tüzifa – pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül
egyhangúlag elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Szociális tüzifa pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Dr. Verbói Mária jegyző
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM
rendeletben foglalt lehetőségről. Javasolja a pályázat benyújtását
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a
46/2014. (IX.25.) BM rendeletben foglaltak szerint a pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2014. (X.2.) határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.
(IX.25.) BM rendeletben ( továbbiakban: BM rendelet ) biztosított lehetőségről
szóló polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, hogy
1.Benyújtja pályázatát a BM rendelet 3. §. (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásra, a BM rendelet 2.§ (4) bekezdése szerinti, 316 m3 mennyiségre.
2.Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifában részesülőtől
Ellenszolgáltatást nem kér.
3. Az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja a BM rendelet 4 §. (4)
bekezdése szerinti szállítási költség fedezetét.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: BM rendelet szerint
Felelős: Verbói Gábor polgármester
Mivel más hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.00 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző
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