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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
Szám:  145/14/2014. 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 2-án 
délután 14:00 órától   megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő  
  Bibliák István képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
  Simon Lórántné képviselő  
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Galyas András képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag,a 
szóbeli meghívással  megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el. 
 
N a p i r e n d  
 

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti 
igény benyújtása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásától szóló 46/2014.(IX. 25.) 
BM rendelet alapján önrész szükséges, mivel a társadalmi- gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott települések között nem szerepelünk, csak az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
jegyzékéről szóló 240/2006 (IX. 30.) Korm. rendelet mellékletében. 
 
 
Az önrész mértéke a következő: 

• tűzifa pályázatánál 1000Ft.-/m3 + ÁFA 
• szén pályázatánál 500Ft.-/q + ÁFA, 



2 
 

amelyek nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.  
 

Arról kell majd döntenünk,hogy  ilyen feltételekkel benyújtjuk-e a pályázatot.  
 
Fodor Albert polgármester: Az Ormosszén Zrt. jelezte már, hogy ő vállalná a 
szociális tüzelő biztosítását és az 500Ft.-/q + ÁFA, már a házhoz szállítást is 
tartalmazná.  
De úgy gondolom több kereskedő is lesz, aki szívesen szállítana, ha a pályázatunk 
sikeres lesz.  
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A szállítási díjat nem tartalmazhatja a 
megállapított támogatás összege. A szállítást saját költségen kell megoldanunk.  
 
Fodor Albert polgármester: A lehetőséget ne vegyük el maguktól, az igazság az, 
hogy nehézkes az elosztás, da ha van lehetőség pályázni kell.  
 
Andó Zoltánné képviselő: A körülbelül 200 hátrányos családnak nem lehet kiosztani, 
ezt a mennyiséget igazságosan, hogy mindenki egyformán részesüljön.  
 
Bibliák István képviselő: Pályázni kell, kiosztani nem lesz könnyű, de aki rászoruló 
annak ez a kevés is nagy segítség.  
 

A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

56/2014.(X.02.) Határozata 
Szociális célú tüzelőanyag kapcsolódó támogatás 

igényléséről 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a belügyminisztérium 46/2014. (IX. 25.) BM 
rendelete alapján települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás iránti igény benyújtásáról határoz. A kérelmet 
a jogszabályban biztosított mennyiségű tüzelőanyagra 
nyújtja be. A pályázathoz szükséges önrészt 2014. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Utasítja a polgármestert a támogatási igény határidőben 
történő benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: jogszabályban foglaltak szerint 

 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Összeférhetetlenségi okok miatt az SZSZB 
tagjai három főre csökkentek, csak a delegált tagokkal együtt tudjuk biztosítani a 
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kötelező öt főt, így viszont nem maradt egyetlen póttag sem, ezért javasolja, hogy 
Pásztorné Olajos Xénia, illetve Bacskovszky  Rezső izsófalvai lakost a választási 
szervek  póttagjává válasszák meg.  
 

 

A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

57/2014.(X.02.) Határozata 
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak 

megválasztása 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a helyi önkormányzati választások 
szavazatszámláló bizottságába póttagnak  Pásztorné 
Olajos Xénia Izsófalva Ságvári E. út 1. szám alatti és  
Bacskovszky  Rezső Izsófalva Szabadság út 10. szám 
alatti lakosokat megválasztja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 
megválasztott tag eskütételéről és felkészítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 8 nap 
 
 

 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 

bezárja. 

 

 
K.m.f. 

 
 Fodor Albert       Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  
 polgármester          megbízásából távollétében 
 
 
                         Kovácsné Szalai Krisztina  
                       aljegyző, kirendeltségvezető 

 
 


