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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 4-én 18.00 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
Megtárgyalt napirend: 
 
1. Szociális tüzelőanyag igénylés 
2. Törvényességi felügyeleti eljárásban tett javaslat 
 
 
1. Szociális tüzelőanyag igénylés 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A korábbi években nem 
pályázott az önkormányzat, meg tudtuk oldani saját erőből. Ügy látjuk, hogy a tél folyamán 
több igénylő lesz, ezért célszerű, ha élünk ezzel a lehetőséggel.  
Javasolom, hogy 24 m3 tűzifára nyújtson be igényt az önkormányzat.  
 
Javasolom, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el., 
24 m3 tűzifára nyújtson be igényt. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
115/2014. (X. 04.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

1.) Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
alapján igényt nyújt be a támogatás iránt.  

2.) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa 
támogatásban részesülőktől támogatást nem kér. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
rendelet alapján 12 fő jogosulti létszámra, összesen 24 m3 
keménylombos fa iránt nyújtsa be az önkormányzat igényét.  

4.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a rendelet 3. § (2) 
bekezdésében előírt, - 1000 Ft/erdei m3 + Áfa, összesen 30.480 
forint összegű saját forrást, valamint a tűzifa szállításából 
adódó költségeket a 2014. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítja.  

Határidő: 2014. október 6. – az igény benyújtására 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. Törvényességi felügyeleti eljárás során tett javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kérem jegyzőnőt, 
hogy szóban is tájékoztassa a képviselőket. 
 
Lutár Mária jegyző: A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényesség ellenőrzési 
vizsgálatot folytatott a 2014. évi I. és II. félévben elfogadott önkormányzati rendeletekkel 
kapcsolatban. Szigliget vonatkozásában azt a hiányosságot állapította meg, hogy a 
rendeletekhez nem készült hatásvizsgálat, illetve indokolás. Ezek a költségvetéshez 
kapcsolódó rendeletek, melyekhez valóban nem készült hatásvizsgálat, illetve indokolás, más 
rendeletek esetében ezek elkészültek. Arról kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy ezt az 
észrevételt, ajánlást elfogadja. Amennyiben igen akkor a jövőben a javaslatoknak megfelelően 
fogja a rendeleteit elkészíteni. A megkeresés a mai napon érkezett, 30 napon belül kell erről a 
képviselő-testületnek dönteni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 
fogadja el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
1167/2014. (X. 4.) Kt. számú 

 
H a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1306/2014. számú 
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Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014 
évben alkotott önkormányzati rendeletekeinek törvényességi 
felügyeleti eljárásban történő vizsgálata alapján tett javaslattal 
egyetért, a rendeletalkotás során a jövőben a javaslatban 
foglaltaknak megfelelően jár el.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
 

Balassa Balázs polgármester: Több napirendi pont nem lévén az ülést 18.09 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 
 
 
 
 


