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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2017. január 12-én 

(csütörtök) 1630  órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 16. 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Kelemen István, Turú Gyula, 

Farkas Emese képviselők, Filus Jánosné jegyző  

 

Hiányzik:     Brada István, Hermanné Németh Andrea, Martinkó János 

képviselők 

  

Újházi Zsolt polgármester: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés összehívásának indokáról, és arról, hogy 

az idő rövidsége miatt az SZMSZ szerinti lehetőséggel élve telefonon történt a meghívás. A 

javasolt napirendi pontot a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak 

szerint elfogadta. 

 

NAPIREND  

 

1. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: polgármester  

 

 

1.) napirend 

A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata. 

A javaslattal a képviselők egyetértettek. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt 

Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan a jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 13.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 17/2016.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

   

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 

 

jzk. 1. számú melléklete 

 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2017.(I. 13.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 17/2016.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A szociális célú tűzifa támogatásról szóló 17/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.)  1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„a) a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és” 

 

2.§ 

 

A R. 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A kérelmeket 2017. január 3. napjától január 19. napjáig lehet benyújtani Kaskantyú Község 

Önkormányzatához.” 
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3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. január 13. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 


