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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

10. /2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének   2017. augusztus 23-

án (szerda) 17: 00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő                          

  Kigyósi Krisztián képviselő 

  Vörös László Ferenc képviselő (3 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

                                                          Lőrincz Edit jegyző 

                                                          Lázár Tamás alpolgármester 

  

                 

 

      

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a 

testület 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Tóth Ferenc polgármester a 2017. augusztus 23-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv  hitelesítésére  Hegedűs Lászlóné és  Kigyósi Krisztián képviselőket  javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

42 /2017. (VIII.23.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 23-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 



 2 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1./Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

 

/2017.(VIII.23.) határozati javaslat 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

  

  

1.     Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. fejezet 9. pont  

szerinti a települési  önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatásra. 

2.     A támogatási igény: 128 m3 kemény lombos fa. 

3.     A Képviselő-testület vállalja a 162.560 Ft önerő biztosítását. 

4. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

 

                            

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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43/2017.(VIII.23.) határozat 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

  

HATÁROZAT 

  

1.     Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. fejezet 9. pont. 

szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatásra. 

2.     A támogatási igény: 128  m3 kemény lombos fa. 

3.     A Képviselő-testület vállalja a 162.560 Ft önerő biztosítását. 

4. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő:2017. augusztus 25. 

 

 

 

 

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 17.15. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

   

 

    Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


