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Hajnal Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntÖm a Képviselő-testület tagjait, a jegyző
asszonyt, a hivatal részéről megjelent munkatársakat. A jelenléti alapján megáliapítom, nogy,
a képviselő{estÜlet határozatképes. Szabóné Bánfi Erika képvise]ő assiony munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok szerint haladjunk. Aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze. Egyhangú.
Köszönom szépen.

A képviselő_testület 6'igen - egyhangú - szavazatta!, ellen szavazatés tartózkodás
nélkü! az alábbi határozatot hoza:
129 t 2020.(Vt I t. 31 .) Kr. h.
Tárgy: A Képviselő-testÜlet 2020. augusztus 31-i- rendkívÜli, nyílt - Ülésének napirendje

HATÁRozAT

A képviselő-testület 2020. augusztus 31-i - rendkívüli, nyílt _
ülésének napirendje:

Napirend:

]-.1 
Term észetben nyújtott tüzelőanyag tá mogatásra igé ny benyújtása

ElőadÓ: polgármester

í./ Napirend
Természetben nyújtott tlizelőanyag támogatásra igény benyújtása

!t"in3l Gábor polgármester: olvasták az anyagot' Az 50oo fő lakosságszámot meg nemhaladó települési Önkormányzatok pályázhainák. Tavaly barnakőszéire pályáztu-nk. A
szállítást az önkormányzatnak kell állnía. A miniszter a bónyújtott támogatasi igenyekről a
beérkezéstől számÍtott tizenot napon belül, de legkésőbb zózo. szepiómber sg-ig dont.Kérdés, észrevétel Van-e ezzel kapcsolatban? Amenlyiben ninis, javaslom] hogy
barnakőszén támogatására nyújtsunk be igényt. A Magyar Államkincstár ad'atai alapján 9öó



mázsa barnakőszént tudunk igényelni. Ennek támogatottsága 3.067.050 forint, az önereje
613.410 forint lenne. Aki ezzel egyetért, kézfeltartássál szavazzon. Egyhangú. Köszönöm'

A képviselő_testület 6 igen - egyhangú - szavazattal, eItenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

1 30 l 2020.(vll l. 3í .)Kt. h.
Tárgy: Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásra igény benyújtása

HATÁRozAT
Földeák Község Ónkormányzati Képviselő{estÜlete megtárgyalta a telepÜlési
önkormányzatok szociális célú tÜzelőanyag vásárlásához kapcsolóoo (iegeszítő támogatása
i génylésre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozato t hozza:

A Magyarország2020. évi központi költségvetéséről szóló2019. évi Dül. törvény 3. mellékletl. 8. pont szerinti telepulési önkormányzatok szociális célú tÜzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra 966 q barnakőszén esetén 3.067.0'sol_ rt összegű
támogatási igényt nyújt be. A 613.4ío,_ Ft összegű önrészt, vatamint a szát!ításból
3dódó köItségeket vállalja, melyet az önkorm ányzát költségvetésében a szociálpolitikai
juttatások terhére biztosít.
A Képviselő{estÜlet vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyag részesÜlőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

A képviselő{estÜlet telhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020' augusztus 31.
Felelős: polgármester

Errőlértesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeák-Óföldeák községek jegyz(4e
- KÖH pénzügyi csoportja

H.ajnal Gábor polgármester: Valakinek van-e kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
akkor megköszÖnöm a jelenlétet. A rendkívüli Ülést bezárom. Köszönom szépen.
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