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Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. 

Email: zsitfa@level.datanet.hu 

Tel/Fax: 85-310-323 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 

1-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége (Somogyzsitfa, Május 1 u.64.) 

 

Jelen vannak:  Papp János alpolgármester, Gombai Tibor, Lutor Károly, Komlódi 

József Árpádné képviselők  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett aljegyző  

 

Papp János alpolgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, 

a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 4 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e 

további kérdés, észrevétel. További hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a 

napirendet. 

 

  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

 

81/2014. (X.1.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. október 1-ei rendkívüli testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
 

 

 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
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Papp János alpolgármester: Megkapták az előterjesztést. Hétfőn kaptuk az értesítést a 

szociális tűzifa pályázattal kapcsolatban. 22 m3-re adhatjuk be, és 27.940 Ft önerőt kell 

biztosítanunk. Javaslom, adjuk be a pályázatot. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

82/2014. (X.1.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás megtárgyalása című 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

2. Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata a pályázathoz szükséges saját forrást a 

tartalékból biztosítsa, azaz 22 m3 tűzifára adná be a pályázatot, és biztosítja az ehhez 

szükséges önerőt, 27.940 Ft-ot. 

 

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

 Papp János alpolgármester 

  dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

Papp János alpolgármester: További kérdés, észrevétel, napirend hiányában az ülést 

bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

         Papp János                       Dr. Babina Bernadett  

          alpolgármester                  aljegyző 

 

 


