
Borszörcsök Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 80-16/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 28
-én 19.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar települési képviselő
Poór László települési képviselő
Zsigmond Károly települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket,  megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:
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NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Szociális tűzifa rendelet Előadó: Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Szociális tűzifa rendelet
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, olvasta.
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a tűzifára beadott pályázaton 51 m3 tűzifát nyert az
önkormányzat, amelyet szét kell osztani a rászorulók között. A BM rendelet kimondja, hogy
az önkormányzatnak rendeletet kell alkotni a kiosztás szabályairól.  

Ismerteti a rendelet tervezetet.

Kocsi István alpolgármester: Elmondja, hogy átolvasta a rendelet-tervezetet, jónak találja.
Biztos nagy lesz az érdeklődés.

Modori Tivadar települési képviselő: Reméli, hogy sikerül majd igazságosan elosztani a fát,
bár biztos lesznek méltatlankodók.

Modori László polgármester: Kéri, hogy aki egyetért, az szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a
szociális tűzifa juttatás szabályiról az alábbi rendeletet alkotta:

11/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a   szociális tűzifa juttatás szabályiról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 19.30 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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