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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. október 8-án 
(kedden) 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli együttes ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: 
 
KISBAJCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester  
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Áder László, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők 
Igazoltan távol van:      
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt alpolgármester, Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 
 
Jelen van továbbá: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község képviselő-
testületének öt tagja közül 5 fő jelen van, Vének község képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen 
van, 1 fő igazoltan távol. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselő-testületek fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2013.(X.8.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2013.(X.8.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 2013. október 8-ai együttes ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint határozzák meg: 

1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése ( Előadó: Kamocsai Sándor 
polgármester, Kiss Tamás polgármester) 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 
1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy megjelent az új BM rendelet, ami lehetővé teszi az 
önkormányzatok számára ismételten a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylését. Az alábbiak szerint ismerteti a pályázati feltételeket:  

a) Hány köbmétert igényelhetnek az önkormányzatok, ahhoz milyen mértékű önrészt 
szükséges biztosítani. 

b) A lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 
köbméter igénylésére van lehetőség. Községenként ismerteti a lakásfenntartási 
támogatásban részesülők számát. 

c) Ismerteti a pályázat egyéb technikai feltételeit, a felhasználás és elszámolás határidejét. 
d) A szociális rászorultság szabályait később rendeletben szükséges szabályozni. 

Javasolja a pályázat benyújtását, kéri a további javaslatokat, véleményeket. 
 
Javaslat, hozzászólás nem érkezett. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2013.(X.08.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján a 
településen élő szociálisan rászorulók támogatása céljából részt vesz 

a 2013. évi szociális tűzifa programban. 

 Igényelt tűzifa mennyisége: 24 m3 

 Igényelt tűzifa fajtája: keménylombos 

 Vállalt önerő összege: 60.960,-Ft, azaz hatvanezer-kilencszázhatvan forint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban történő részvételhez szükséges 
előzetes igényfelmérés –önkormányzati információs rendszerben történő- rögzítése iránt a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

116/2013.(X.08.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján a 
településen élő szociálisan rászorulók támogatása céljából részt vesz a 2013. évi szociális tűzifa 

programban. 

 Igényelt tűzifa mennyisége: 6 m3 

 Igényelt tűzifa fajtája: keménylombos 

 Vállalt önerő összege: 15.240,-Ft, azaz tizenötezer-kettőszáznegyven forint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban történő részvételhez szükséges 
előzetes igényfelmérés –önkormányzati információs rendszerben történő- rögzítése iránt a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: Kiss Tamás polgármester 
 

 
Kamocsai Sándor polgármester rövid tájékoztatót ad a kisbajcsi képviselők számára a szőgyei templom  
tervezésének és építésének jelenlegi helyzetéről, valamint az ahhoz kapcsolódó területcseréről. A 
képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.   
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester, mint az együttes ülést levezető, 
megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és az együttes ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Kamocsai Sándor    Kiss Tamás 
   polgármester       polgármester 

 
 
 

dr. Burányi Bernadett 
 jegyző 


