HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
13/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 30-i
soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Meghívottak:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér László önkormányzati képviselő,
Pap-Szabó Katalin jegyző
Balogh Rita kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző valamennyi
napirendhez

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyv
vezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 14:00-14:10
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó
Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a
4 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László képviselőt kijelölni. Kérte a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
82/2019. (VII. 30.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Pintér László képviselőt jelöli ki.

229. oldal

Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy határozzák meg az ülés napirendjét.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem
volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
83/2019. (VII. 30.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényről
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ismét szeretnének pályázatot benyújtani tüzelőanyag vásárlás támogatására, és az elmúlt évek tapasztalata alapján az
idén is barnakőszénre nyújtanák be a pályázatot. Tavaly több önkormányzat tűzifával
próbálkozott, és nem tudták beszerezni, vagy időben kiosztani. A barnakőszenet időben, a tüzelési szezon elején ki lehetne osztani.
Az önerő és a szállítási költség szerepel az előterjesztésben. Megkérdezte, hogy van-e
napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy tavaly honnan szállították a barnakőszenet.
Balogh Rita (kirendeltség vezető) Elmondta, hogy Miskolcról, az Ormosszén Zrt. szállította. Sajnos nem tudtak közelebbről rendelni, mert meg vannak határozva a helyek,
ahonnan árajánlatokat lehet kérni.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy akkor az Északi Középhegységből érkezik.

230. oldal

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy egy kamionnal szállították, 25 kg-os
zsákos kiszerelésben történt a kiosztás.
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy a pályázat hasonló lesz-e, mint az elmúlt években, hogy a kérelmeket november december tájékán lehet majd leadni.
Balogh Rita (kirendeltség vezető) Elmondta, hogy igen.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a tavaly mennyi szén maradt meg.
Balogh Rita (kirendeltség vezető) Elmondta, hogy 22 mázsa.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy 202 mázsa mennyiségre nyújtanák
be a pályázatot.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem
volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
84/2019. (VII. 30.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatások tárgyában
202 q barnakőszén igénylése céljából, melynek összege 505.000 Ft +
ÁFA, mindösszesen 641.350 Ft.
2) az 1) pontban megjelölt pályázat önerejére bruttó 128.270 Ft, valamint a várható szállítási költségre 150.000 Ft összeget biztosít a
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelettel megalkotott 2019. évi költségvetés 1. mellékletének 21. sorába betervezett működési célú tartalék előirányzata terhére,
3) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesítettektől ellenszolgáltatást nem kér,
4) megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról és a nyilatkozatok kiadásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal

231. oldal

Hegedüs Roland (polgármester) Egyéb napirendi pont hiányában az ülést bezárta.
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Pintér László
hitelesítő
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