
Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
9326 Szil, Hunyadi tér 3. 
 
197-16/2013. 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én 
(csütörtök) 19,oo órakor a Községháza dísztermében megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Lengyel Lajos polgármester 

Domonkos Zsolt alpolgármester, 
Perlaki Sándor, 
dr. Kollár Gábor, 
dr. Molnár Zsolt, 
Varga Zoltán, 
Majsa Imréné képviselők a csatolt jelenléti ív szerint 
Pető Attila jegyző 

 
Lengyel Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, valamint a 
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak 
megfelelően történt. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fős képviselő 
testületből mindenki jelen van.  
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. 
Molnár Zsolt és Varga Zoltán képviselőket megválasztja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

80/2013. (X.10.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. 
Molnár Zsolt és Varga Zoltán képviselőket megválasztja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
 

Lengyel Lajos polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását az indokolja, 
hogy megjelent a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló rendelet, aminek benyújtási határideje október 15. Ezt 
követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét képező meghívóban szereplő 
napirend elfogadását. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

81/2013. (X.10.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléletét képező 
meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét elfogadja. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalásra az alábbi napirendet javasolta: 
 
1./ Szociális tűzifa támogatási igény benyújtásáról döntéshozatal 

Előadó: Lengyel Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1. Napirend 

Szociális tűzifa támogatási igény benyújtásáról döntéshozatal. 
Előadó: Lengyel Lajos polgármester 
 

Lengyel Lajos polgármester tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy megjelent a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló rendelet. Támogatási igényt az 5000 fő alatti települések nyújthatnak be, melynek 
feltétele, hogy az önkormányzat a rendeletben meghatározott önrész biztosítását vállalja.  
Ezt követően szavazásra tette fel a következő határozati javaslatot. 
 

Szil község képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra. Az erről szóló 57/2013.(X. 4.) Bm. 
rendeletben előírt önrész biztosítását az önkormányzat vállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert az igény Magyar Államkincstárhoz 
történő benyújtására. 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

82/2013. (X. 10.) sz. H a t á r o z a t 
Szil község képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra. Az erről szóló 57/2013.(X. 4.) Bm. 
rendeletben előírt önrész biztosítását az önkormányzat vállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert az igény Magyar Államkincstárhoz 
történő benyújtására. 
Határidő: 2013. október 15. 
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Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
 
 

 
 
Lengyel Lajos polgármester a napirend lezárása után megköszönte a képviselő-testület 
tagjainak a rendkívüli ülésen való részvételt, és a képviselő-testület rendkívüli ülését 19 
óra 25 perckor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Lengyel Lajos Pető Attila 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 dr. Molnár Zsolt Varga Zoltán 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


