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Tárgy
id. Burai Antalné átmeneti segély ügye
Bencsik Ágostonné átmeneti segély ügye
Csáki Csaba kamatmentes kölcsön támogatása
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. május 26-án a
Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária
Zvara Albin
Iván Zoltánné
Maruzs Tamásné
Hegedűs Veronika
Kapcáth László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Burai Antalné
Terpes, Dobó u. 4. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
63/2010.(05.26.) önkormányzati határozat:
A Terpes községi Önkormányzat képviselő-testülete Burai
Antalné Terpes, Dobó út 4. sz. alatti lakost
5.000- Ft, azaz Ötezer 00/100 forint összegű egyszeri átmeneti
segélyben részesíti.
Felhívja a képviselőtestület a gazdálkodási előadót a segély
összegének házipénztárból történő kifizetésére. A
képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 45. § és Terpes Község Önkormányzata
10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 72. § (4) bekezdése alapján
a jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást a
képviselőtestület mellőzte.
határidő: azonnal
felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Bencsik Ágostonné
Terpes, Dobó u. 5. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2010.(05.26.) önkormányzati határozat:
A Terpes községi Önkormányzat képviselő-testülete Bencsik
Ágostonné Terpes, Dobó út 5. sz. alatti lakost
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10.000- Ft, azaz Tízezer 00/100 forint összegű egyszeri átmeneti
segélyben részesíti.
Felhívja a képviselőtestület a gazdálkodási előadót a segély
összegének házipénztárból történő kifizetésére. A
képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 45. § és Terpes Község Önkormányzata
10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 72. § (4) bekezdése alapján
a jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást a
képviselőtestület mellőzte.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Kamatmentes kölcsön iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Csáki Csaba
Terpes, Rákóczi út 29. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
65/2010.(05.26.) önkormányzati határozat
Terpes községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Csáki Csaba Terpes, Rákóczi út 29. sz. alatti lakos részére
átmeneti segélyt biztosít kamatmentes kölcsön formájában
50.000.- Ft összegben. A visszafizetésről a polgármesterrel
megállapodást kell kötni.
Az önkormányzat a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45. §-a és a Terpes Községi
Önkormányzat helyi szociális ellátásokról szóló 10/2007.(10.27.)
sz. rendeletének 13. §-a alapján járt el. Az indoklásról és a
jogorvoslatról szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL .
törvény 72. §. (4) bekezdés alapján mellőztem.
Határidő: 2010. június hó
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Természetben megállapított lakásfenntartási támogatás iránti kérelem ismételt elbírálása
iránti ügyben fordult a képviselő-testület felé Gyüre Tamásné Terpes, Rákóczi u. 49. sz.
alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az ügyben kialakított
álláspontjától nem tér el.
Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária a testületi ülést bezárta.
k.m.f.
Zvaráné Béres Mária
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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