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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

__________________________________________________________ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 

október 7-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Faluház (Somogysámson, Fő u. 116.) 

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Antal Győző, Gelencsér Lászlóné, Somogyi-Magyar József és Pálfi 

László képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett aljegyző  

 

Farkas János polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, 

a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 5 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e 

további kérdés, észrevétel. További hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a 

napirendet. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica 2013/2014 évi fordulójához  

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

2. Egyebek 

    Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

131/2013. (X.7.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2013. október 4-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica 2013/2014 évi fordulójához  

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

     2. napirend: Egyebek 

          Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

1. napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica 2013/2014 évi fordulójához  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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Farkas János polgármester: elmondta, hogy a véleménye szerint a korábbi évekhez 

hasonlóan kellene csatlakozni a pályázati ösztöndíjrendszerhez, ezért javasolta a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

132/2013. (X.7.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázathoz való csatlakozás című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázathoz 2013/2014-es tanévre csatlakozik. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot 

küldje meg az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálynak. 

 

Határidő:  2013. október 11. 

  dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

2. napirend: Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

2.1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás megtárgyalása 

(Rendelet kiosztva az ülésen) 

 

Farkas János polgármester: Elmondta, hogy megjelent a belügyminiszter 57/2013. 

(X.4.) BM rendelete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. Annyiban változott a tavalyi évhez, illetve 

támogatáshoz viszonyítva, hogy most szükséges önerő, kemény lombos fafajta 

esetében 1.000 Ft/erdei m3+ÁFA. Ha szeretnénk igényelni, szükséges a képviselő-

testület részéről határozat, melyben az önerőhöz szükséges saját forrást igazolja. 

Javasolta, hogy igényeljék, mivel rengeteg szegény család él a településen, melynek a 

téli hideg időszakban szüksége van a fűtéshez fára. 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

133/2013. (X.7.) számú képviselő-testületi határozata 
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás megtárgyalása című 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogysámson Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

2. Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogysámson Község Önkormányzata a pályázathoz szükséges saját forrást a 

tartalékból biztosítsa. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

 Farkas János polgármester 

  dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

Farkas János polgármester: További kérdés, észrevétel, nyílt napirend hiányában az ülést  

bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

         Farkas János                       Dr. Babina Bernadett  

          polgármester                  aljegyző 

 

 


