
Doba Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Szám:    D-57 - 18 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 27 -én 19 
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán alpolgármester
Benedek Andrea települési képviselő
Hajas István              települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ rendelet a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól.  Horváth Zoltán  
polgármester

2./ Vegyes ügy Horváth Zoltán
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták.
Ismerteti a rendelet tervezetet. 

Papp Zoltán alpolgármester: Kérdezi, hogy a lakosság hogy fog tájékozódni a  tűzifa iránti
igény benyújtásának lehetőségéről.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  az  önkormányzat  hirdetőtábláján  minden
megalkotott  rendelet  kifüggesztésre  kerül.  Véleménye  szerint  a  lakosság  figyelmét  külön
értesítés formájában is fel lehet hívni, hogy mindenki időben beadhassa kérelmét, a kérelmek
beadási határideje december 12. A kérelmek elbírálása polgármesteri hatáskör.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki egyetért a
javaslattal az szavazzon.

Doba   Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –   a
szociális tűzifa juttatás szabályiról az alábbi rendeletet alkotta:
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9/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a   szociális tűzifa juttatás szabályiról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

2./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester:  tájékozatást  nyújt  az  induló  téli  közmunkaprogramról.  A
program keretében 2014. január 1-től 5 főt foglalkoztat az önkormányzat. 

     
Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 19, 20 órakor bezárta.

kmf.

Horváth Zoltán Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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