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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

16/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. október 27-én 930 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Dudás Gergely alpolgármestert.  
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend 

 
Napirend 

 
1. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend  Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, a szociális rendelet módosítására a szociális célú tüzifa vásárlásához nyújtott 
támogatás pályázati felhívásában előírtak teljesítése miatt van szükség. A rendeletünk kizárólag azon 
személyeket jelöli majd meg a szociális célú tüzifa juttatás jogosultjaiként, akikre vonatkozóan a pályázati 
felhívás előírja, hogy előnyben kell részesíteni, tehát nálunk csak ezek az előnyben részesítendő rászorulók 
lesznek jogosultak, további jogosultakat nem vonunk be a szociális célú tüzifa juttatásba a rendelet tervezet 
szerint. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szociális célú tüzifa vásárlás támogatására benyújtott 
igényünk támogatásban részesült, és ahogy igényeltük, 24 m3 tüzifa vásárlásához nyertünk támogatást, amiből az 
előterjesztett rendelet tervezetben szereplő jogosultak részére lehet tüzifát megítélni, majd a benyújtott kérelmek 
alapján, a következő testületi ülésen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetet, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet:  
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a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a Polgármester a képviselő-testület ülését bezárta 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


