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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29–én 16 
órai kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Bakainé Antal Judit alpolgármester 
 Békei Pál képviselő 
 Bézsenyi József képviselő 
 Endre István képviselő 
 Éhl Fülöp  képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
  
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
  
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. 
Az ülés határozatképes, melyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit a 
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőjét. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri 
Bakainé Antal Judit alpolgármester valamint Bézsenyi József képviselőt.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

58/2014 (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. 
szeptember hó 29. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igényléséről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
         Határidő :Értelem szerint 
         Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
1.)Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igényléséről. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester  
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Török Tiborné polgármester: 
Múlt héten, pénteken megjelent a szociális tűzifa igénylésétről szóló BM rendelet, 
melyre az 5000 főnél kevesebb lakosú települések adhatják be támogatási igényüket. A 
támogatás Hetes esetében 14 000 Ft/m3. Ehhez 1000 Ft +ÁFA önrészt kell vállalnunk, 
valamint a szállítás költségét. A hátrányos helyzetű településeknek nem kell önrészt 
fizetniük, de mi nem tartozunk közéjük, ugyanis az átlagot nem haladja meg a 
munkanélküliség. 
Hetes összesen 144m3 fát kérhet, így a fizetendő önerő áfával növelve 182 880 Ft. 
Valószínűleg nem fogjuk megkapni az összes kért fát, először ugyanis a 25 m3 alatti 
igényeket elégítik ki.  
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester 
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
59/2014 (IX.29.) képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014 (IX.25.) BM rendelet alapján kiírt pályázatra. 
Hetes Község Önkormányzata a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 72§ (3a) bekezdés a) 
pontja szerinti nyilatkozatot teszi és saját forrásként (1000 Ft/m3 + ÁFA) a szükséges 182 880 
Ft önerőt vállalja.  
Hetes Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést 
és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Bakainé Antal Judit Bézsenyi József 
 alpolgármester képviselő 


