Képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
CS-0095- /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. szeptember 28-án 16 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak:
Nagy Attila
Sludné Varga Diána
Kovács Lajos
Albert Mihály
Rakovics Mátyás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Müller József

jegyző

Igazoltan távol:
Gavacs Zsolt Kálmán
Varga József Endre

képviselő
képviselő

Nagy Attila polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket. A mai
rendkívüli ülésünkhöz megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott
képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van.
Javaslatot teszek a napirendre, a mai rendkívüli ülés telefonon keresztül került összehívásra.
1./ Csetény Község Önkormányzata részéről pályázat benyújtása a 2015. évi Szociális
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Előadó: Nagy Attila polgármester
Kinek van még javaslata? Ha nincs, kérem, fogadjuk el a napi rendi pontokat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, elfogadta a fenti napirendi pontot.
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NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ Csetény Község Önkormányzata részéről a 2015. évi Szociális tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Nagy Attila polgármester: Lehetőségünk van, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be
szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan. Aki egyetért a pályázat benyújtásával,
fogadja el a következő határozati javaslatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot elfogadta.
146/2015. (IX.28.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet
alapján támogatási igényt nyújt be a 2015. évi
szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
A képviselő – testület vállalja, hogy a szociális
a szociális célú tűzifában részsülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Az önkormányzat a tűzifa szállításból ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is –
származó költségeket a 2015. évi
költségvetésének a tartalék terhére biztosítja,
30 480 Ft összegben.
A Képviselő – testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény
benyújtására.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Müller József jegyző
Határidő: 2015.október 1. a pályázat
benyújtására.
Nagy Attila polgármester: Az ülésen kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs akkor a
rendkívüli ülést 16 óra 15 perckor bezárom.
k.m.f.
Nagy Attila
polgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Müller József
jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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