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Iktatószám: Á/ 42 -   /2020 
Képviselő-testület ülése 

Rendkívüli ülés 
Nyílt 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27 napján 7.05 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly       polgármester 
Móczár Gábor      alpolgármester  
Dr. Földvári-Nagy László    képviselő 
Halász Terézia      képviselő 
Király Péter      képviselő  
Koltai Piroska      képviselő  
dr. Vida Rolland     képviselő 
dr. Lack Mónika     jegyző 
Vetési Vincéné      pénzügyi csoportvezető 
 
Deltai Károly polgármester köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 7 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitja.  Telki Község Képviselő-testülete 
egyhangú szavazattal - 7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor- határozathozatal mellőzésével az alábbi 
napirendet fogadta el: 

Javasolt napirend:  
 
1./ Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1./ Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan – 7 fő képviselő volt jelen az ülésen - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Telki község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

  66 /2020.(VIII.27.) számú Önkormányzati határozat 
 

Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról 
 

1. Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális 
célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 50 m³ mennyiségben kemény 
lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 63.500.- Ft. 
A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 
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2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 50 erdei m3 
mennyiségű tűzifa vásárlásához a 63.500.- Ft összegű saját forrást az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének szociális kerete terhére biztosítja.  

 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: 2020.augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
  
Több hozzászólás nem volt. Deltai Károly polgármester megköszöni a képviselőknek, a bizottsági 
tagoknak, a meghívottaknak és minden jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

dr. Lack Mónika     Deltai Károly 
       jegyző                   polgármester 

 


