Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv
Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 17-én
tartott nyílt ülésén - folytatólagosan.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr.
Ács Attila, Dr. Ács József, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás képviselők.
Tanácskozási joggal: Tóth Julianna megbízott jegyző
Napirend:
2./ Egyebek
Előadó: Horváth László polgármester
a./ Tüzelő támogatás
Dr. Ács József Ferenc képviselő: A Szociális Bizottság elnökeként javaslatot tesz a
Képviselő-testületnek, hogy a tél, illetve a hideg idő beállta miatt, a tavalyi szokásukhoz
mérten, 5-10 mázsa fa adományozását engedélyezze a segélykérők részére.
Kollár Ferenc képviselő: A szolgálati lakás udvarán tárolt 100-150 mázsa fát fel lehetne
használni. Akinek lakásfenntartási támogatása van és fát is kér, meg kellene nézni, hogy
kettős támogatást ugyanarra a lakásra ne kapjanak.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Ezeket mindig figyelembe veszik.
Dr. Ács Attila képviselő: Akinek közüzemi tartozása van, azok ki vannak zárva.
Horváth László polgármester: Véleménye szerint max. 5 mázsát kellene adni, mert nagyon
nagy az igény rá.
Tündi részéről felvetődött az a probléma, hogy ezt valamilyen módon anyagiasítani
kellene, hogy be lehessen tudni valamilyen összegű segélynek. A Duna Ipoly Nemzeti Park
fajta tisztítást végzett a fa ültetvény terén, ami a tanösvény mellett lett telepítve, és egy
csomó fát kivágott, melyet Vidra Tamás és Füri András felajánlottak az Önkormányzatnak,
tehát az Önkormányzatnak ingyen van ez az adomány fa. Tündinek azt mondta, hogy lehet
arra hivatkozni, hogy adományként a fa további adományként kerül odaadásra a
rászorulóknak, tehát teljesen fölösleges számszerűsíteni ebben az esetben, csak súlyt
kellene meghatározni.
Dr. Ács József Ferenc képviselő: Az igénylők nem pénzt kérnek, hanem segélyt, tüzelő
vásárlásra. Ezt meglehet úgy fogalmazni, hogy természetben kapnak fát.
Horváth László polgármester: Legfeljebb maguknak számítják át forintra, hogy mit ér.
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Tóth Julianna mb. jegyző: Ez jó kérdés, mert pénzmozgás nem fogja követni a bizottsági
döntést, gyakorlatilag adomány van kiosztva, de ettől függetlenül beadott kérelmekről van
szó, amit iktattak, és az iktatott kérelmekre, pedig válaszolni kell. Azt tenné, hogy a
határozatokba beleírná azt egyrészt, hogy adomány volt, kinek a felajánlásából, és hogy
milyen értéket képvisel. Ennek a fának van valamilyen fajtája és piaci értéke.
Miknai Ferenc képviselő: 1 m3 5 mázsa kb. 10.000 Ft-ot ér, laza, puha fának minősül.
Nagyon szívesen felajánlja, hogy amikor viszik a fát leméri.
Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester: A fuvarozást ki állja és hogyan?
Horváth László polgármester: Az Önkormányzat állja, a kistraktorral szállítják ki.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: A ülést bezárja.
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