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      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________

1/2015. sz. ülés 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. január 14-én a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, 

Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus 

Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont elfogadását. A Képviselőtestület 

napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

1. 

A szociális célú tűzifa támogatásról szól önkormányzati rendelet módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés a képviselők megkapták, az önkormányzat a 

pályázaton elnyert teljes összeget felhasználhatja, így még további 48 m3 mennyiségű fát 

tudunk hozni, ehhez a korábban megállapított önerőt, ami 109.220.- Ft volt, meg kell emelni 

172.720.- Ft-ra. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor 

polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015.(I.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 13/2014.(XI.19.)önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  



Melléklet az 1/2015.(I.15.) önkormányzati. rendelethez   

 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2015. (I.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 13/2014. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet 

2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásáról 

szóló 13/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.§ 

 

A támogatás kizárólagos forrása a BM. rendelet alapján az Önkormányzat részére 

megállapított 1 529 080,- Ft. támogatás és az Önkormányzat által biztosított 172 720,- Ft. 

önrész, összesen 1 701 800,-Ft. A forrás kimerülése után érkezett kérelmeket el kell utasítani 

függetlenül attól, hogy megfelelnek az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek.” 

 
2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

2015. január 15. 

 

 

Filus Jánosné jegyző 

 
 

 

 


