
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 21. napján tartott 
testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien, Szilágyi János és 
Gábor Szabolcs képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi tagból 5 
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendet tárgyalják meg azzal, hogy vegyék fel napirendre a 
szociális rendelet módosítását, a szociális tűzifa pályázatot, valamint a sásdi óvoda támogatását. Az 
utolsó napirendi pontot, a szociális ügyet zárt ülés keretében tárgyalják.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi pontokat egyhangúan 
elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

1. / Törvényességi felhívás, helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: Herke Csaba polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

2. / Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Herke Csaba polgármester

3. / Sásdi Óvoda támogatása
Előadó: Flerke Csaba polgármester

4J Szociális ügyek

A 4. napi rendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretein belül tárgyalja.

A napirend tárgyalása

1J Törvényességi felhívás, helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: Herke Csaba polgármester és Koszorús Tímea aljegyző

A törvényességi felhívás és a rendelet tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a Baranya megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívás 
érkezett az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2020.(11.6.) önkormányzati 
rendeletre vonatkozóan. Majd részletesen ismertette a testülettel a felhívás tartalmát és ezzel 
összefüggésben a rendelettervezetet.

Herke Csaba polgármester javasolta, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal értsen egyet a 
képviselő-testület, és az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el az egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelettervezetet.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.



Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a törvényességi felhívásban foglaltak 
elfogadását.

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2021. (VH.21.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete elfogadja a Baranya megyei 
Kormányhivatalnak az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
2/2020.(11.6.) önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi 
felhívásában foglaltakat, és annak megfelelően felülvizsgálja rendeletét.

Határidő: azonnal 
Felelős: Herke Csaba polgármester

Herke Csaba polgármester javasolta, a rendelettervezet elfogadását. Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII.30.)
önkormányzati rendelete

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2020.(13.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2./ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Herke Csaba polgármester

Herke Csaba polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, kiírásra került a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás pályázat az 5000 fő alatti önkormányzatoknak. A testületnek 
arról kell döntést hoznia, hogy benyújtja-e pályázatát a maximális mennyiségre.

Herke Csaba polgármester javasolta, a testület hozzon döntést arról, hogy az önkormányzat adjon be 
igényt a maximális mennyiségre.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az kézfeltartással 
szavazzon:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:



Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2021.fVlI.21.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatására. A képviselő-testület 22 köbméter kemény lombos 
tűzifa beszerzésére igényel támogatást.
Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak 
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, melynek 
házhozszállítását saját költségvetéséből biztosítja.

Határidő: igénylés benyújtására 2021. augusztus 31.
Felelős: Herke Csaba polgármester

3./ Sásdi óvoda támogatása
Előadó: Herke Csaba polgármester

Herke Csaba polgármester elmondta, az óvoda vezetője kéréssel fordult a környező 
önkormányzatokhoz. Kérte, amennyiben módjukban áll, anyagilag támogassák az óvodában a 
klímaberendezés beruházását. A foglalkoztató teremben elviselhetetlen a hőség, a gyerekek nem tudják 
már elviselni a meleget. Mivel saját erőből nem tudják megvalósítani, ezért kérik a segítséget.
Javasolta 50.000.- forint anyagi támogatás megítélését az óvodai klímaberendezés megvalósításához.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2021. (VU.21.1 KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a sásdi óvoda klímaberendezés 
beruházásához 50.000 forint anyagi támogatást nyújt Sásd Város Önkormányzata 
fenntartó részére. A pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás megkötésére a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Herke Csaba polgármester a nyilvános testületi 
ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Herke Csaba 
polgármester


