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Határozatok: 25/2020 - 26/2020. Kt. hat.



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________2. 

N y á r l ő r i n c , 2020. augusztus 27. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 

27-én 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, Kállai-

Szappanos Renáta, Hajagos Antal és Vas Ildikó képviselők. 
 
Távol van: Túri István képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 
N a p i r e n d :  

1.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2020. (VIII.27.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

1.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

1.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pont alapján, az elmúlt évhez hasonlóan 
ebben az évben is lehetőség van szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésére.  
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N y á r l ő r i n c , 2020. augusztus 27. napján. 

A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő 
támogatáshoz juthassanak. A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg nem 
haladó települési önkormányzatok pályázhatnak. 

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei 
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. A keménylombos fafajta köbmétere 
16.000,- Ft + Áfa. A pályázat benyújtásához szükséges önerő 261.620,- Ft, mely  
206 m3 keménylombos tűzifának felel meg. A szociális célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem lehet kérni.  

Javasolja a pályázat benyújtását keménylombos tűzifa vásárlásra. A pénzügyi 
bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Pácsa József pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság 
támogatta a pályázat benyújtását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pont alapján 
a Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra igényt nyújtson be. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2020. 
évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag megvásárlását követő 
10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza. Javasolja, hogy a Képviselő-
testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. Javasolja, hogy a Képviselő-testület keményfa esetén 261.620,- Ft önerőt 
biztosítson az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2020. (VIII.27.) határozata 
Szociális célú tűzifa vásárlásához 
támogatás igénylése 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 
8. pont alapján a Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra igényt nyújt be. 

1.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 
2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben 
szabályozza. 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3.) A Képviselő-testület keményfa esetén 261.620,- Ft önerőt biztosít 
az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________4. 

N y á r l ő r i n c , 2020. augusztus 27. napján. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 


