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Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás benyújtásáról

___________________________

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 1. du.
16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Csiszár Csaba jegyző
Benedek János, Baumgartner József,
Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból6
fő jelen van, így az ülés határozatképes. Megköszöni Képviselőtársainak, hogy a telefonos
értesítést követően a rendkívüli ülésen minden képviselő meg tudott jelenni.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Javaslat a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester

________________________

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1. Javaslat a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatási igény
benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közlöny 2014. évi
132. számában, szeptember 25-én került kihirdetésre a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet. A rendelet 5. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat a pályázatát legkésőbb az e rendelet hatályba lépést
követő 10. napon nyújthatja be. A rendelet 2014. szeptember 26-án lépett hatályba, ezért
kellett soron kívül a képviselő-testület rendkívüli ülését összehívni.
A rendelet alapján saját forrás biztosítása mellett az önkormányzat a településen élő,
szociálisan rászoruló személyek tűzifában történő részesítésére igényelhet a BM rendeletben
foglaltak alapján tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást.
A rendeletben foglalt kritériumok figyelembe vételével javasolja, hogy az önkormányzat
nyújtsa be 300.000 Ft + áfa saját erő biztosítása mellett 300 erdei m3 kemény lombú tűzifa
kiosztására az igényét. A rászorultak részére történő tűzifa kiszállításért az önkormányzat
szállítási díjat nem számíthat fel, valamint a vállalkozótól történő ideszállítás költségei is az
önkormányzatot terheli.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
165/2014.(X.1.) ÖK

HATÁROZAT

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás benyújtásáról
1.

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az 46/2014.(IX.25.) BM
rendeletben foglaltak alapján támogatási igényt nyújt
be a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

2.

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális célú tűzifavásárláshoz az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 72. § (3a)
bekezdés a) pontja szerint 300.000 Ft + áfa saját
forrást biztosít a 2014. évi működési tartalékából.

3.

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete biztosítja a tűzifa szállításából származó
költségeket a 2014. évi működési tartalékából.

4.

Kisszállás Község Önkormányzata vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

5.

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szociális
célú
tűzifavásárláshoz
kapcsolódó
kiegészítő
támogatás igénylésének benyújtására.

______________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 16 óra 20 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

