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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
augusztus 14-én 7.30 órai  kezdettel megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Sikosné Szücs Marianna 
képviselő, Szabó Péter alpolgármester,  
Hiányzik: igazoltan Öveges János képviselő 
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:            

1. Szociális kiadások támogatása – támogatási igény benyújtásához kapcsolódó 
döntéshozatal 

 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László 
jegyző urat. Megállapította, hogy a testület – 6 fővel – határozatképes. Öveges János 
képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni a testületi ülésen. 
Ismertette az írásos napirendet. A mai testületi ülésre írásos meghívó került kiküldésre. Aki 
egyetért a napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze.  
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal határozathozatal 
nélkül – egyetértett. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Sikosné Szücs Marianna 
képviselőket. Aki egyetért a hitelesítők személyével, kérem kézfeltartással szavazzon. 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal 
határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend - Szociális kiadások támogatása – támogatási igény benyújtásához 
kapcsolódó döntéshozatal 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Ez év áprilisában pályáztunk a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett települési önkormányzatok rendkívüli 
költségvetési támogatásra (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra.)  
E pályázaton 366.358,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. 
A héten megjelent a 2015.októbertől 2015.december 31-ig tartó időszakra vonatkozó kiírás 
is, ennek a beadási határideje 2015.augusztus 15.  
A pályázati feltételek megegyeznek a korábbival, itt is rendkívüli támogatást igényelhetünk 
a 2015.október 1-jét követő szociális célú települési támogatások kifizetéséhez. 
A pályázatban a lakhatáshoz, a gyógyszerkiadásokhoz, a temetési költségekhez valamint 
a rendkívüli települési támogatásokhoz kapcsolódó igényeket rögzítettük és ezekhez 
terveztünk költséget. 
Mindezek alapján a támogatási igényünk 575.200,-Ft-ot tesz ki. 
A támogatási igény benyújtásához szükséges a Képviselő-testület döntése. 
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