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1. Önkormányzati tulajdonban lévő, tíiztfa értékesítésével kapcsolatos díjak
meghatározása :

Előadó: Dr. Péter Zoltán Polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján.)

Kantorj ráno si, 20t 4. december 03.

Zo|tán
rmester



JEGYZŐKÖNw

Készült: Kantorjánosi Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének 20t4. december 03-án
14:00 órai kezdettel megtartott @!!-iilésén.
Jelen vannak: dr. Péter Zoltán polgármester

Hakucsák Miklós alpolgármester
LaskaiGáborné képviselő
Rácz Istvrínné képviselő

Rézműves Aladar képviselo
RostásGusztáv képviselő
SzepesiGábor képviselő

Meghívott és jelen lévő vendég: -----

Jeqyzőkönwvezető: Makó Beáta jegyző

Az ülés helye: onkormányzattanácskozó terme. (4335.Kántorjánosi, Kossuth u 14.)

Dr. Péter Zoltén polgármester megállapítja, hogy a 14 óra 00 perces kezdettel megtartott
képviselő testületi ülés nyílt ülés formájában folyatódik tovább. Az ülés hatrírozatképes, mert
mind azon 7 Íő képviselő aZ ülésen továbbra is jelen van. Javasolja a napirendi
kiegészítésként felvett javaslatot targyalja meg a testület:

NAPIREND:

1. önkormányzati tulajdonban lévő, ttizifa értékesítésével kapcsolatos díjak
meghatározásának módosításáról

Előadó: Dr. Péter Zo|tán Polgármester

Iííntoriánosi Község Önkormányzatának képviseló-testiilete a települési önkormányzatok
szociális céLú tuze|őanyag vásárlásáboz kapcsolódó kiegészítő támogatásfuőI szőIő 46/201,4.
(IX.25.) BM. rendelet alap)án páLyázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium 201'4. évi dizeIőanyag
támogatásárő| szőIő BMÖGF/69-31/2014. számű' támogatől' olárata a|apján Önkormányzatunk
összesen 447 köbmétet fát tud biztosítani térítésmentesen a 10/201'4. (xI.12') önkormányzai
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) szerint benyrritott kételmezők tészéte.

Á Rendelet értelmében Ilíntorjánosi Önkormányzat térítésmentes tűztfát biztosít azoÍ1

szociálisan tászotu|ő személyeknek, akik Kántorjánosi községben bejelenten állandő lakóhelyén
élewitelszerűen é1 és a Rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

Az önkormányzat a saját tulajdonában, kezelésében lévő etdőből e céln kitermelt
űztfametnyiség, valamint a szociális céIu tíízifa vásárlrására az éves költségvetésében biztosított
ketetösszeg mértékéig a rászoru\őknak természetbeni szociáhs tűzifajuttatást biztosít.

Tavalyi évben a pénzig.,l, bizottság bruttó 18.000 Ft-ban szabta meg a úzifa árát , és a 22/2a13.
(VIII.28.) hatátozatában nettó 2.000 Ft / köbméter áton a tűzífa száLlításának az árát. A gzlhyfát



2.000 Ft / szálhtás áton hatátozta" meg a képviselő-testiilet, ennyi pénz ért fuvatozza haza a
vásároltílzif átazÖnkormátyzatazryény|őnek.

Az eLőzetesen meghatatozott díjak vonatkozásában módosítássalkiván élni az előter1esztő ata
vonatkozőan, hogy a |,lszá1]ltasta vonatkoző dtj ne köbméterhez igazodjon, hanem a tavar
szárnához, vagyis a módosító javaslat szerint a tűzifa szál]itásánaka dtja nettó 2.000 Ft f fuvar'
tehát bruttó 2.540 Ft f f,lvar.
Az e|őtet1esztő a módosítást azza| indokolia, hogl a tűzifa vásárlása nem kereskedelmi célra
irányul, és ezzel támogatni tud1a a képviselő-testület a tászorglőkat'

A képviselők 7 igen szavazattal az alábbihatérozatotllozzák:

Kántorj ánosi Község Önkormán yzata
Képviselő_testületének

8612014. (XII.03.) h a t á r o z a t a

onkormányzati tulaj donban lév ő, tűzifa értékesítésével kapcsolatos díj ak
m eghatáro zásának mód osításá ról

(22 l 20 l 3 . (V II I. 2 8. ) P i. batár o zatának mó do s ítása)

A Képviselő_testíilet

az Önkotmányzatl nrlajdonban |évő tűzifa szá]]itásának a dlját nettó 2.000 Ft / filvat összegben
iőv álna gy ia

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Dr. Péter Zoltán polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése egyéb ügyben, amivel
esetleg a lakosság hozzájuk fordult.

Mivel több napirendi pont nem volt, kérdés hozzászőlás nem érkezett' dr. Péter Zoltán
polgármester az ülést 14 ora 13 perckor bezárta.

dr. Péter Zoltán
polgármester

,r(L',& r7.
Makó Beáta

jeryrző
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JELENLÉTI ÍV

Kántorj ránosi Község Önkormríny zatának Képviselő-testület
rendkívüli ülésén részt vevő képviselőkről

(2014. december 03.)

1.) dr. Péter Zolténpolgármester

2.) Hakucsrík Miklós alpolgármester

3.) Laskai Gáborné képviselő

4.) Ráczlstvránné képviselo

5.) Rézműves Aladrár képviselő

6.) Rostas Gusááv képviselő

7.) Szepesi Gábor képviselő


