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J EG Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 6. napján az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István király út 52.) 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:Restyánszki Gábor polgármester 

Zsemkó János alpolgármester 
Bartus Gábor képviselő 
Berkesi László  képviselő  
Fekete Józsefné képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  Vártás József jegyző 
                                                              Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 
Igazolatlanul távol maradt : --- 
 
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
mind az 5 fő jelen van.  
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 

1 ./ Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló programhoz 
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester    
 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatba van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 5 „igen”  0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2014.(X.06.)H A T Á R O Z A T A  
  

Tárgy: Rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának az 
elfogadásáról 

 
 
1./Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló programhoz 

 
Elfogadott és tárgyalt napirend: 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
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kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló programhoz 
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester  
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja, átadja a szót jegyző részére. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a települési 
önkormányzatok részére lehetőség van szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatási 
kérelmet beadni. A kérelem vonatozhat kemény, lágylombos tűzifára, vagy barnakőszénre. 
Amennyiben a pályázat iránya fára vonatkozik, akkor az önkormányzatnak hozzá kell járulnia 
önrész erejéig. A támogatásnál előnyt élveznek a lakásfenntartási támogatásban, az aktív 
korúak ellátásában, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő személyek. 
A szén esetében 108 q –t kaphat az önkormányzat. 

Zsemkó János alpolgármester tudni szeretné, hogy a szenet leszállítanák vagy annak 
szállításáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia.  

Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a szenet le is szállítanák, 
ára 3500 Ft+ Áfa lenne, de ha ennél olcsóbb megoldást talál az önkormányzat akkor azt is 
lehet kérni. A fa  szállításról az önkormányzatnak kell gondoskodnia.  

Restyánszki Gábor polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 

Képviselő-testület – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - a javaslatot  5 „ igen 
„ szavazattal, 0  „ nem „ szavazattal, és 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 

 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2014.(X.06.)H A T Á R O Z A T A  

 
 
                   Tárgy:  Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló programhoz 

 
1. Abod Község Önkormányzata csatlakozik a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) 
BM rendelethez kiírt programhoz (továbbiakban: BM 
rendelet). 

 
2.  Tekintettel arra, hogy  Abod település a BM rendelet 3.§ (1) 

bekezdés a) pontjában említett település, a Képviselő-
testület önrészt nem biztosít - tekintettel az önkormányzat 
kedvezőtlen anyagi helyzetére. 

 
3. A Képviselő-testület igényét a maximálisan igényelhető 

108q szénre nyújtja be. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására és az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 

 
5. A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a lakosságtól a 

tüzelőanyagért ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Értesül: osztályok 

 
Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a képviselő-
testületi tagok megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  

 
 
 

K.m.f.  
 
 

 
 
   Vártás József       Restyánszki Gábor  
       jegyző            polgármester  

 


