
Szám: 79-15 /2015.

Jeg|,zőkönyv

KésZülÍ: Kis,Yzőlős Önkormóntzat Képvisel(í-testúleíének 2015. auguszíu,s 21-én 11 órai kezrJettel
me gí arlott n),i lvános tilé séről.

Ülés helt,e: Kéln,iselií-testüleí Hitlatat B183 Kisszőlős, Rákóczi tt, 3.

Jelen vannak: Árik István
Kaiger Zoltán
smidéliusz zoltán,
Varga Kálmánné

polgórmester
alpolgármester

képviselők

Rendes-Sontlai Eszler afeg1;2§

Távolmaradását előre .ielezte ; Blaskovics Zsolt képviselő

Lakosság ré,széről megielent; 0 fcí

Árik IstvtÍ! oulgúrmesíer: Köszönti a megfelent képviselőket. Megátlapítja, hogy az 5 tesliileti
tagból 1.fő megjelent, az ülés határozaíképes, azt megnyitja. Javaslaíoí le.sz az ülés napirendjére.

Kisszől(Ís Onkornlónyzat Képviselőlestülele 1 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendet./bgadja et;
] "/ Rendkívüli szociális íámogctíás igényléséről
Előterj esztő ; Árik István polgárme ier-

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Rendkív üli szocidl is tdmogaíás igénylés érőI
Előterj esztő: Árik István pot§drmeíter

4fik Jstván oolgúrmester: Ismerteti, a pályázati kiírást, mely megegyezik az áprilisban
benyújtottal. Akkor 375 e Ft-ot kértek a szociális ellátások támo§atására, melyből a
lakásfenntartási, iskoláztatási, gl/ermekszületési, temetés és ri|endkívtili települési
támogatásokat fedezték volna. Kérelmük elutasítást került. Most ezen összegre, valamint a
szePtembertől még idén esedékes szociális kiadásolcra szeretnének támogatást igényetni. A
kÖltségvetési rendelet és az igazgatási üglintéző számításai alapján ez az összeg 760 e Ft,
Javasolja tehát pályázatukat benyújtani 760 e Ft-ra.



A testület részéről hozzászólás nem történt.

Árik István oolgármester: Kéri, hog,l aki a javaslatával egletért, kézfenntartással jelezze.

Kisszőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

26/2015. ( WII.Z4.) határozat

Ki s s z ől ő s Köz s é g Önkormányz at Képvi s el ő -t e s tül et e
úgy dönt, hogy benyújtja igényét a
Belag,,minisztériumhoz a települési önkormányzatok
r endkívüli önkormányzat i kólts é gveté si támo gatás a
keretében a rendkívüli szociális támogatás
igénylé s éhez 7@, 0 0 0, - Ft ös s ze gre,
Felhatalmazzaapolgármesteraszükséges
nyilatkozatok, igénylések, szerződések aláírására.
Felelős: Arik István polgármester
Határidő: folyamatos

'{,rtk 
lrnán polgármester a képviselőlestület nyilvános alését ] ] óra I5 perckor berekesztette.

K.m.í.
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Árik Istvtűn
polgármester

Rendes - Somlai Eszter
aljegyző


