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J e g y z ő k ö n y v  

2019. július. 26. napján 08,00 órakor az Önkormányzati Épület Tanácskozó termében megtartott nyilvános 

képviselőtestületi ülésről. 

Jelen vannak:  Németh Zsolt polgármester 

 Hajas Róbert képviselő 

 Laska Róbert képviselő 

 Horváth Ferencné  jegyzőkönyvvezető Szita Gabriella jegyző  

   megbízásából 

Igazoltan távol: Zsuppán Béla  képviselő 

 Pongrácz Ernőné  alpolgármester 

Németh Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, jelenlévő képviselők száma 3 fő.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő–testületi ülés összehívására Vasboldogasszony Község 

Önkormányzati Képviselő–testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015 

(I.7.) önkormányzati rendelet 12. §. (1) (2) bekezdése alapján, meghívó kiküldése nélkül került sor. Németh Zsolt 

polgármester a képviselő-testületi ülés összehívására okot adó sürgős, halasztást nem tűrő esetként a 2019.évi 

szociális tűzifa pályázat megtárgyalását és a 2019. évi beiskolázási támogatás megállapítását jelölte meg. 

A képviselő-testület egyhangúan a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el: 

Napirend: 

1. 2019. évi szociális tűzifa pályázat benyújtása 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

2. 2019. évi beiskolázási támogatás megállapítása 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

3. Egyéb 

Napirend tárgyalása: 

1.)  2019. évi szociális tűzifa pályázat benyújtása 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

Németh Zsolt polgármester: A napirenddel kapcsolatosan ismertette a 2019. évi szociális tűzifa igénylésre 

vonatkozó pályázati felhívást.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Laska Róbert képviselő: Tavaly nagyon alacsonyan volt az értékhatár, nagyon elaprózódott. Idén meg kellene 

emelni a felső határt, mert akkor nem lesz annyi pályázó. 

Németh Zsolt polgármester: Ki kell küszöbölni, hogy olyan pályázók is kapjanak, akik egyébként nincsenek 

rászorulva. De egyelőre, a pályázat beadásáról kell döntenünk. Idén 44 m3 fára pályázhatunk, ehhez az önerő 

55.000 Ft. Indítványozta, hogy az önkormányzat Indítványozta, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére 44 

erdei m3 kemény lombos tűzifára, amelyhez az önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére 55.880 Ft 

összegű önerőt biztosít és a tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, az ülést levezető polgármester a 

napirend tárgyalását lezárta, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők száma 3 fő, majd 

szavazásra bocsátotta a napirend tárgyában elhangzott indítványt. 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal a következő 

határozatot hozta:  

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

23/2019(VII.26.) számú határozata 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. melléklet I. 9. pontja szerinti a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére, 44 erdei m3 

kemény lombos tűzifára. 

A Képviselő- testület a szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához az érkezett támogatáson felül a szükséges 

55.880 Ft összegű önrészt, illetve a szállítás költségeit a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja, valamint 

vállalja, hogy a tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására. 

 Határidő:  2019. augusztus 1. 

  Felelős:  Németh Zsolt polgármester 
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2.) 2019. évi beiskolázási támogatás megállapítása 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

Németh Zsolt polgármester Ismertette a 2018. évben folyósított támogatási összegeket. Javasolta, hogy 

maradjon a tavalyi támogatási összeg. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

Németh Zsolt polgármester Indítványozta, hogy az önkormányzat az óvodába beíratott gyermekek részére 

5000 Ft, az általános iskolások részére 10.000 Ft, a Középiskolások részére 13.000 Ft a Felsőfokú 

tanintézmények nappali tagozatán tanulók részére 15.000 Ft összegű beiskolázási, illetve óvodáztatási 

támogatást folyósítson. 

További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, az ülést levezető polgármester a 

napirend tárgyalását lezárta, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők száma 3 fő, majd 

szavazásra bocsátotta a napirend tárgyában elhangzott indítványt. 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal a következő 

határozatot hozta:  

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

24/2019.(VII.26.) számú határozata 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. évben óvodások támogatására 5000 Ft 

óvodáztatási támogatást, az általános iskolás gyermekek részére 10.000 Ft, a középiskolás diákok részére 

13.000 Ft, a felsőfokú nappali rendszerű tanulmányokat folytató hallgatók részére 15.000 Ft összegű 

tankönyvtámogatást illetve állapít meg a községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tankönyvtámogatások folyósítására. 

 Határidő:  2019. október 31. 

 Felelős:  Németh Zsolt polgármester 

3.) Egyebek 

Németh Zsolt polgármester: A nyugdíjas nap időpontját is ki kell tűznünk. Október 13. napján választás, 

mindenképpen előtte kell megtartanunk. Sok program lesz szeptemberben. 

Laska Róbert képviselő: Lehetne a nyugdíjas nap október 5. vagy 6-án. 

Németh Zsolt polgármester: Tájékoztatást adott az önkormányzat által benyújtott pályázatok állapotáról. 

Elmondta, hogy az orvosi eszközökre benyújtott pályázat nyert, de a zártkertekkel kapcsolatos pályázatot nem 

tudta az önkormányzat benyújtani mivel a pályázati feltételeknek nem felelnek meg. 

A napirenddel kapcsolatosan más nem hangzott el, a napirend tárgyalását az ülést levezető polgármester lezárta. 

Az ülést levezető polgármester megkérdezte a jelenlévő képviselőket, hogy van-e egyéb közérdeket érintő 

kérdésük, bejelentésük. További kérdés, bejelentés nem érkezett, az ülést levezető polgármester a nyilvános 

ülést 8,20 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 Németh Zsolt  Szita Gabriella 

 polgármester  jegyző 


