
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én, 13 
órai kezdettel a Községházán megtartott, - telefon útján összehívott - soron kívüli nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária 
képviselő, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Veszner József címzetes 
főjegyző. 
 
Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. 
 
Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 
 
A napirendi javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2014. (IX.29.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pont: 

 
1./ Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 

 
 
1./ Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megjelent a 46/2014. (IX.25.) 
BM rendelet a szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról. 
Ismerteti a pályázati feltételeket, kiemelve a rendeletalkotási kötelezettséget, az előnyben 
részesítendők körét, a háztartásonként biztosítható tüzelőanyag mennyiségét. 
 
Tekintettel arra, hogy Beleg szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet mellékletében, jogosultak 
184 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásához támogatási igényt benyújtani. A támogatás 
mértéke 15.000 Ft+ÁFA /m3. Tekintettel a fűtési hagyományokra, kizárólag tűzifára javasolja 
a támogatási igény benyújtását. Kéri felhatalmazását a támogatási igény benyújtására, illetve a 
rendeletalkotásra. Kéri a szállítási költség vállalását is. 
 
A határozati javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2014. (IX.29.) önkormányzati 
határozata támogatási igény benyújtásáról.   
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 
alapján igényt nyújt be 184 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásának támogatására. A 
támogatási igény 15.000 Ft/erdei m3+ÁFA beszerzési árra vonatkozik, önerő biztosítása 
nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. 
 
A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. napon 
hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 Tamás Csaba  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző 
 


