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16. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2016. szeptember 07. napján 18,30 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott soron kívüli Képviselő-testületi 
ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         dr. Katona Ernő képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
6 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem  
Mezőfi Zoltán és dr. Szájbely Ernő képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. 
Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Egy napirendi pontunk van, a Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége címmel. Kérem 
szavazzon, aki a napirend tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 
igen szavazattal a napirendi pont tárgyalását elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta. 
 
 
 

1./ Szociális tüzel őanyag igénylésének lehet ősége 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság, felkérem elnök urat ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal javasolja a pályázat benyújtását, a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm 
szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A mai napon kaptam az Ipoly Erdő-től megkeresést, a 
tervezhetőség érdekében kérik, hogy informáljuk őket. (Ismerteti a beérkezett megkeresést). 
Szeretném megkérdezni, kitől rendeljük majd meg a tüzelőfát?   
 
Jávorka János  képviselő: Amennyiben később kerül be kérelem, azzal is fogunk foglalkozni.   
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a kiegészített határozati javaslatot, kérem 
szavazzon, aki azzal egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
202/2016.(IX.07.) sz. KT határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a szociális tüzelőanyag igénylésének lehetőségéről készített 
előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése 
érdekében a szociális tüzelőanyag igénylést be kívánja nyújtani. 
Az igénylésben 190 m3 keménylombos tűzifa támogatását kéri 
feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről 
szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletben 
megfogalmazott feltételeket vállalja.  
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az igénylés 
aláírására és benyújtására.  
 
A Képviselő-testület az önrész 241.300 Ft-os összegét, 
valamint a kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási 
költségeket a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
Utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 2016. évi 
költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat 
átcsoportosítására tegyen javaslatot.   
 
A pályázaton nyert szociális tűzifa mennyiségét az Ipoly Erdő 
Zrt-nél kell megrendelni. 
 
Határidő: igénylés benyújtására 2016. szeptember 30.  
                költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére 
szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

  
Hegedűs Ferenc  polgármester: Megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra 40 perckor 
bezárom.  
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                            dr. Varga Tibor 
  polgármester                                                                                                        jegyző 
 
 
 
Mezőfi Zoltán                                                                                                dr. Szájbely Ernő 
     jkv.hit.                                                                                                               jkv.hit. 


