EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: EPL/19-8/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július
24-én 17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház

Jelen vannak:

Fiskál János
Czigler Zoltán
Bogár Tamás
Fiskál József
Majer Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jelen van továbbá:
Tárnoki Renáta Sára

képviselő-testületi és társulási referens

Fiskál János polgármester:
Köszöntötte az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapította, hogy az 5 fős képviselőtestület tagjai közül 5 képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Indítványt tesz a napirend elfogadására. Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú
képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2019. (VII.24.) határozata
A 2019. július 24-i ülése napirendjének meghatározásáról
NAPIRENDEK:
1. Döntés a „Tüzelőanyag pályázat
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester
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2019”

című

pályázaton

való

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Döntés a „Tüzelőanyag pályázat
részvételről
Előadó: Fiskál János polgármester

2019”

című

pályázaton

való

Fiskál János polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a
polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2019. (VII. 24.) határozata
a „Tüzelőanyag pályázat 2019” című pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
„Tüzelőanyag pályázat 2019” című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és
a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján, szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra,
pályázatot nyújt be 38 m³ mennyiségben, kemény lombos tűzifára, amelyhez a
szükséges önerőt, összesen 48 260 Ft-ot (38 000 Ft + áfát) és a tűzifa
szállításából származó költségeket vállalja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban vállalt önerőt és a szállítási költséget, Eplény
Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendeletében, a település támogatások költségelőirányzatának a
terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a szociális tűzifa igénylésére
vonatkozóan, a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit
szabályozó rendelettervezetet, – a határozat 1. mellékletét képező pályázati
kiírásban szereplő feltételek figyelembevételével, – terjessze a képviselő-testület
elé.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. és 2. pontban: azonnal,
3. pontban: 2019. augusztus 1. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig,
4. pontban: 2019. szeptember 25.
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Fiskál János polgármester:
Mivel egyéb ügy, kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 37 perckor
bezárta.
K.m.f.
Az ülésen nem vettem részt, ezért a
jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem
tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése
alapján írtam alá.

Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens
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