
Jegyzőkönyv

Óttilaear Kozségi Önkormányzat Képviselő{estÜletének 2020. augusztus 3í_én megtartott,
rendkívüll, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem Ótotdeár

Jelen vannak:

Simonné Sinkó Erika polgármester
Zsarkó József alpolgármester
Mihalik Jánosné képviselő

Jelen van továbbá:

Rákóczi Edit Jegyző

Simonné Sinkó Erika poIgármester: A rendes üléssel folytatjuk tovább mai munkánk. A
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 települési képviselő közül 3 telepÜlési képviselő
van jelen. Vass József képviselő úr és Papp Endre képviselő úr jelezték, hogy a mai Ülésen
nem tud részt venni. A megjelenésiarány 75o/o-oS, ÜlésÜnk határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, hogy a kikÜldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadjuk el. Van-e más
javaslat? Kérem, aki ezzel egyetért, kéÍeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 3 igen - egyhangÚ _ szavazatta!, eIlen szavazat és tartózkodás
nélkül az aIábbi határozatot hozza:

82t 2020.(Vil t.3 I .) Kt. h.
Tárgy: A képviselő-testÜlet 2020. augusztus 31-i rendkívÜli, nyílt Ülésének napirendje

HATÁRozAT

Ótotoear Községi Önkormányzat képviselő-testÜlet 2o2o. augusztus 31-i _ rendkívÜli, nyílt -
Ülésének napirendje:

1./ Természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásra igény benyújtása
ElőadÓ: polgármester

1./ Napirend
Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásra igény benyújtása

Simonné Sinkó Erika polgármester: .olvasták az anyagot' A Belügyniinisztérium 2o2O.
január 1-jei adatai alapján az 5000 tő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzat szociális célÚ tŰzitavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra pályázhat. Tavaly is már barnakőszénre pályáztunk. A szállítási költséget az
önkormányzat állja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Javaslom, hogy
barnakőszén támogatására nyújtsunk be igényt. A Magyar Államkincstár adatai alapján 30Ó
mázsa barnakőszenet tudunk igényelni. Ennek támogatottsága 952.500 forint, melynek az
önereje 190'500 forint lenne. Aki egyetért a támogatási igény benyújtásával kapcsolatban,
kéÍeltartással jelezze.



A képviseIő-testület 3 igen - egyhangú _ szavazattaI, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

83/2020.(Vl!l.3í .)Kt. h.
Tárgy: Természetben nyújtott tüzelőa nyag támogatásra igény benyújtása

HATÁRozAT

ltotoear Község Önkormányzati KépvíselőtestÜlete megtárgyalta a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódÓ kiegészítő támogatása
igénylésre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi hatá rozatot hozza:

A Magyarország 2o2o. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI' törvény 3.
melléklet l. 8' pont szerinti telepÜlési önkormányzatok szociális célú tÜzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra 300 q barnakőszén esetén 952.500,_ Ft összegű
támogatási igényt nyújt be. A 190.500,_ Ft összegű önrészt, valamint a szátIításból
adódó költségeket vállalja, melyet az önkormányzat költségvetésében a szociálpolitikai
juttatások terhére biztosít.
A Képviselő{estulet vállalja, hogy a szociális célÚ tíjzifában részesÜlőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

A képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert a szÜkséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Errőlértesítést kap:
- oföldeák község polgármestere
- Földeár-Ótoueatközségekjegyzője
- KÖHpénzÜgyicsoportja

Simonné Sinkó Erika polgármester: Miután a képviselőtestület megtárgyalta a kiadott
napirendet, megköszönÖm a jelenlévők részvételét, aktivitását és az Ülést bezárom.
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