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Határozat:
12/2019. (II. 12.) számú
TKt határozat

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, háztartások
egyszeri támogatásának biztosítására a Bau Petrol Hungária Kft.
(TÜZÉP, 4110 Biharkeresztes, Bojti utca 1.) szolgáltatóval való
szerződéskötésről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 12-én – kedd – a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Kirendeltségében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Tóth Attila képviselő
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott
képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása keretében biztosítandó tűzifa
beszerzéséhez szolgáltató kiválasztására
2. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása keretében biztosítandó
tűzifa beszerzéséhez szolgáltató kiválasztására
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása keretében biztosítandó
tűzifa beszerzéséhez szolgáltató kiválasztására
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
bizottság javasolja, hogy a természetbeni juttatás biztosítására a biharkeresztesi Bau Petrol
Hungária Kft., TÜZÉP szolgáltatóval kössön szerződést a Képviselő-testület.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatások fejezetének a 81. A téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása címmel történő kiegészítéseként
Támogatói Okirat alapján megítélt 12.000 Ft / háztartás összegű természetben juttatás
biztosítására (69 háztartás tekintetében tűzifa) a következő szolgáltatóval köt szerződést:
- Bau Petrol Hungária Kft. (TÜZÉP, 4110 Biharkeresztes, Bojti utca 1.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
12/2019. (II. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatások
fejezetének a 81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása címmel
történő kiegészítéseként Támogatói Okirat alapján megítélt 12.000 Ft / háztartás
összegű természetben juttatás biztosítására (69 háztartás tekintetében tűzifa) a
következő szolgáltatóval köt szerződést:
- Bau Petrol Hungária Kft. (TÜZÉP, 4110 Biharkeresztes, Bojti utca 1.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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