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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 10/2014.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-án 10 
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
 
                       
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés 
napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletet.  
A pályázati adatlap rögzítésének határideje 2014. október 6.  
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Rendeletet is kell majd alkotni a szociális célú tüzelőanyag rászorultságára vonatkozóan. 
Javasolta, hogy Pápateszér Község Önkormányzata nyújtsa be igényét 25 m3 kemény lombos 
fafajtára 15.000 Ft/erdei  m3 + áfa mennyiségre, melyhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrészt 
biztosítson. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy nyújtsák be igényüket 25 m3 kemény lombos 
fafajtára.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 

    76/2014. (X. 3.) határozat 
 
                   PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM   
rendelet alapján igényét benyújtja 25 erdei m3 kemény- 
lombos tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2014. évi költségvetésében a 25  m3 

szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  
31.750 Ft önrészt biztosít. 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
 
Határidő: 2014. október 6. 

    Felelős: Szalczer György  
                  polgármester 
 

 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 10,15 órakor bezárta.   
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                                  Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                         polgármester  


