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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14-én 18.00 
órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, az Önkormányzat épületében – 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Mák Ferenc, Burján Tamás, 
Dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő, Kovátsits Attila képviselők; dr. Kránitz Péter jegyző; Nagy 
Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, 
majd javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 

1. Szociális tűzifa támogatás igénylése 
 

A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 7 igen (egyhangú) 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2013. (X. 14.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 14-ei ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Szociális tűzifa támogatás igénylése 
 
 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

 
1. Szociális tűzifa támogatás igénylése 
 
Majthényi Tamás polgármester: Tavaly is igényeltünk ilyen támogatást, de akkor csak 3 
m3-t kaptunk. Az ígéretek szerint most több lesz. Elvileg 20 m3-re pályázhatunk. Javaslom, 
hogy éljünk a lehetőséggel. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az alábbi határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. 
(X. 4.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz támogatást igényel. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy 20 m3 tűzifa igényléséhez szükséges 50.800,- Ft 
összegű önerőt saját költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtására és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően.” 
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A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2013. (X. 14.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz támogatást 
igényel. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy 20 m3 tűzifa igényléséhez szükséges 50.800,- 
Ft összegű önerőt saját költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtására és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően 
 

 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.15 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


