JEGYZŐKÖNYV
Csömödér

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2015. év szeptember hó 3. napján
megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

27/2015. (IX.03.)
28/2015.(IX.03.)
29/2015.(IX.03.)
30/2015.(IX.03.)
31/2015.(IX.03.)
32/2015.(IX.03.)
33/2015.(IX.03.)
34/2015.(IX.03.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
_____ kívül helyezés)_____

Kódja

Jegyzőkönyv
Csömödér
Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2015. szeptember 3-án 8,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Készült;

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Jelen vannak:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Brenner Attila, Tomposné Gyuricza Judit
települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt;

Becze József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
4 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Szabó László települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatta nem tud jelen lenni az ülésen.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend;

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Vagyonkezelői szerződés felbontása a csömödéri iskolaépület vonatkozásában
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
3. Oktatási intézményben tanulók támogatása
Előadó: Becze József polgármester
Előtérj esztés:szóban
4. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
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5. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
6. Útkezelői hozzájárulás
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
7. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntés
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
Becze József polgármester Brenner Attila települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A közmunkaprogram folytatásához még kaptunk két főt. Az egyik személy az
óvodába lett felvéve dajkaként. A foglalkoztatása 2015. szeptember 1. napjától 2016. február
29. napjáig szól. Az intézményben kisebb javításokra kerül sor a következő héten. A
gyermeklétszám alapján jelenleg két csoport működik.
A közös hivatal épületének felújítására benyújtott pályázat az első körben nem nyert, de
tartalék keretre helyezték.
A temetőben folynak a keresztek helyreállítási munkái, a következő hetekben elkészül.
A Csömödér-i patak tisztítása miatt levélben megkerestük az illetékes hatóságot, választ a mai
napig nem kaprunk.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Vagyonkezelői szerződés felbontása a csömödéri iskolaépület vonatkozásában
Előadó: Becze József polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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27/2015.ÍIX.03.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat,
valamint a Klebesberg Intézményfenntartó Központ között 2013. január 8.
napján a 8957 Csömödér, Rákóczi u. 14. (hrsz.: Csömödér 257/1.) szám
alatt lévő általános iskola ingatlan vonatkozásában létrejött vagyonkezelői
szerződés 2015. augusztus 31. napjával történő megszüntetésével egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéshez
szükséges okiratok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2015. szeptember 30.

3. Oktatási intézményben tanulók támogatása
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: Az iskolakezdés elég nagy anyagi megterhelést jelent a családok számára.
Az elmúlt években is nyújtottunk támogatást a családok részére, az idei évben is eszerint
kellene eljárnunk.
Javaslom, hogy a támogatás összegén ne változtassunk, tehát általános iskolások részére
3.000,- Ft, középiskolások részére 5.000,- Ft összegű, nappali rendszerű felsőfokú oktatásban
részesülők részére 7.000,- Ft egyszeri támogatás kerüljön kifizetésre.
Csak azon a csömödéri lakóhellyel rendelkező családok kapjanak támogatást, akik a hatályos
jogszabályok alapján nem részesülnek ingyenes tankönyvben.
Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el
véleményeiket, javaslataikat.
Hozzászólás:
Csondor Edit: Az elhangzottakkal egyetértek, amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete
lehetővé teszi, akkor ebben az évben is adjunk támogatást.
Brenner Attila: A támogatást én is javaslom.
Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület a polgármester előterjesztésével,
illetve javaslatával egyetértve 4 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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28/2015. (IX.03.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő - testületé
2015. évi elfogadott költségvetéséből támogatást
nyújt
• A Pákái Általános Iskola oktatási intézménnyel hallgatói
jogviszonyban álló
azon alapfokú oktatásban résztvevő
gyermekek részére, akik jogszabály alapján nem részesülnek
ingyenes tankönyvben.
A támogatás mértéke 3.000, - Ft/tanuló.
A támogatás igénybevételének feltétele a tankönyvek áráról
kiállított számla, valamint iskolalátogatási igazolás
• azon középfokú oktatásban résztvevő tanulók részére,
akik jogszabály alapján nem részesülnek ingyenes tankönyvben.,
A támogatás mértéke 5.000, - Ft/tanuló.
A támogatás igénybevételének feltétele a tankönyvek áráról
kiállított számla, valamint iskolalátogatási igazolás
• nappali rendszerű felsőfokú oktatásban résztvevők
részére.
A támogatás mértéke 7.000,- Ft.
A támogatás igénybevételének feltétele az iskolalátogatási
igazolás.
Felelős: Becze József polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

4. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A 358/2015. számú ügyirat alapján a jegyző ismertette a csatlakozás feltételeit, illetőleg a
2016. évi pályázati forduló előírásait.
Hozzászólás:
Becze József: Önkormányzatunk az előző években már csatlakozott a pályázathoz, mivel
voltak a községben olyan személyek, akik élni kívántak a lehetőséggel.
Ezért javaslom, hogy az idei évben is csatlakozzunk a pályázati kiíráshoz. A lebonyolításának
folyamata már ismert testület előtt.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2015. (IX.03.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányait kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához .
Az önkormányzat kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2015. október 1.

5. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Becze József polgármester

A fejlesztési terv írásos anyaga a 790/2015. számú ügyiratban található.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2015. (IX.03.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a. ) az ivóvíz- és szennyvíz közmű rendszernek a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a
alapján elkészített felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit
Csömödér község vonatkozásában elfogadja.
b. ) meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Balatoni
u. 8.), hogy Csömödér község vonatkozásában az ivóvíz közmű rendszer és
szennyvíz közmű rendszer tekintetében elkészített, a képviselő-testület által az a.)
pont szerinti tartalommal elfogadott, 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit jóváhagyás
végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2015. szeptember 14.
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6. Útkezelői hozzájárulás
Előadó: Becze József polgármester
A polgármester ismertette a 760/2015. sz. ügyiratot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestüket 4 „igen
szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
31/2015. (IX.03.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az illetékességi területén Csömödér,
Fő utca 4-30. sz. között a fejlesztéssel érintett ingatlanok vonatkozásában (Csömödér 1
optikai kábelhálózat építés, témaszám: ET-14/2015.) a közterület használati, illetőleg
közútkezelői hozzájárulását kikötés nélkül megadja.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2015. szeptember 30.

32/2015. (IX.03.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az illetékességi területén Csömödér, Fő
utca 4-30. sz. között a fejlesztéssel érintett ingatlanok vonatkozásában (Csömödér 1 optikai
kábelhálózat építés, témaszám: ET-14/2015.) a tulajdonosi hozzájárulását kikötés nélkül
megadja.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2015. szeptember 30.

7. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta :
33/2015.(IX.03.1 számú határozta
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet 13. pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be.
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Az igényelt fa mennyisége 46 m3 (keménylombos tűzifa).
Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 58.420,-Ft összegű önerőt, továbbá a
tűzifa szállításához szükséges pénzügyi fedezetet 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30., folyamatos
Felelős: Becze József polgármester

8. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti
igény benyújtása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Ismert a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által,
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1.7.
pont és a III. 4. pont szerinti támogatások pályázati kiírása.
Figyelemmel az önkormányzat anyagi helyzetére, pályázatot kell benyújtanunk a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására az önkormányzat
működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladat ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítása címén.
Javaslom, hogy az önkormányzat éljen a támogatás iránti igény benyújtásának lehetőségével.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”
szavazatta az alábbi határozatot hozta:
34/2015.(IX.03.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény szerinti települési önkormányzati rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás iránti igényét - működőképességének megőrzése ,
illetőleg egyéb, a feladata ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása
érdekében - benyújtja.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgár
mestert.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
folyamatos, 2015. szeptember 30.
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Az ülésen több napirendipont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 11,15 órakor bezárta.

k.m.f.
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Brenner Attila
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.............

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett ..r.T.. fo érdeklődő állampolgár.

Csömödér község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését 2015.
szeptember 3-án (csütörtök) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri dolgozószoba
Csömödér
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2. Vagyonkezelői szerződés felbontása a csömödéri iskolaépület vonatkozásában
Előadó: Becze József polgármester
3. Oktatási intézményben tanulók támogatása
Előadó: Becze József polgármester
4. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
5. Víziközmű- szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
6. Útkezelői hozzájárulás
Előadó: Becze József polgármester
7. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntés
Előadó: Becze József polgármester
C s ö m ö d é r , 2015. szeptember 1.

Előterjesztés
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-án tartandó
ülésére
Tárgy: Vagyonkezelői szerződés felbontása a csömödéri iskolaépület vonatkozásában

2013. január 1-jétől kezdődően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Lenti Tankerülete
fenntartásába kerültek a Lenti járás területén található általános iskolák. Ezzel egyidejűleg
önkormányzati fenntartásba kerültek a járás területén található óvodák.
A 300 fő alatti településeken található iskolák működtetése a jogszabályban meghatározottak
szerint az államhoz került, melyet vagyonkezelői szerződésben foglaltak alapján adtak át az
önkormányzatok.
2013. január 8. napján vagyonkezelési szerződés jött létre a 8957 Csömödér, Rákóczi u. 14. (hrsz.:
Csömödér 257/1.) szám alatt lévő általános iskola ingatlanra. Az ingatlanban 2012 óta nincs
általános iskolai oktatás-neveléshez köthető feladatellátás. Csömödér Község, mint
gesztortelepülés, kérte és vállalta az iskola épülete vagyonkezeléséhez kapcsolódó költségeket,
hiszen az épületben működik a könyvtár, az informatikai központ és az óvoda is kapcsolódik az
iskolaépülethez. Mivel az épületben nincs feladatellátás, a fenntartás során jelentkező közüzemi
költségeket - valamennyi épületrész vonatkozásában - közüzemi szerződés alapján Csömödér
Község Önkormányzata viseli.
Az iskolaépületben a fenntartói feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök részben már 2013 előtt,
részben az átvételt követően a Lenti tankerület iskoláiba kerültek azzal a céllal, hogy ott segítsék a
bejáró csömödéri kisgyermekek feladatellátását. A vagyontárgyak másik fele Csömödér
Önkormányzatához került az óvodai feladatellátást segítendő.
2015 tavaszán Csömödér Község Önkormányzata kérte a KLIK Elnökét, hogy az üresen álló
épület más célú hasznosításához járuljon hozzá, vagyis kerüljön vissza az önkormányzati vagyon
önkormányzati vagyonkezelésbe.
Hanesz József Elnök a kérelmet támogatta a Lenti tankerület vezetőjének javaslata, valamint a
köznevelési feladatellátás Pákán történő azonos eséllyel való biztosítása alapján, továbbá megbízta
Farkas Katalin Lenti tankerületi igazgatót a vagyonkezelői szerződés megszűntetésére irányuló
feladatok elvégzésével.
Javaslom, hogy a képviselőtestület hozzon döntést a szerződés felbontásáról.
Csömödér, 2015. július 30.

polgármesier^P;
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ELOTERJESZTES
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-án tartandó
ülésére

Tárgy: A víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről döntés
Tisztelt képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (vksztv.) 11. § (1) bekezdése
értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel - vízközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, tartalmi
és formai követelményeire és az üzemeltetésre vonatkozó részletes előírásokat a Vktsztv.
egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza. A GFT-t tizenöt éves időtávra, víziközműszolgáltatási ágazatonként (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás) és ezen belül
víziközmű-rendszerenként csoportosítva, fontossági sorrendben kell tervezni, időbeni
ütemezéssel, a fejlesztési források figyelembe vételével. A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései
alapján a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet az ellátásért felelősöknek kell
elkészíteniük, melyet minden év szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett.
Vagyonkezelési szerződés esetén a gördülő fejlesztési tervet az üzemeltető készíti el. A
hivatkozott jogszabálynak eleget téve az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. elkészítette a
2016. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, vízi-közmű rendszerenként összeállított
felújítási, pótlási és beruházási tervet, melyet a tulajdonos önkormányzatoknak meg kell
tárgyalni és döntést kell hozni annak elfogadásáról. Amennyiben a képviselő-testület úgy
dönt, hogy kiegészítik a gördülő fejlesztési tervet, annak pénzügyi fedezetének a
megteremtéséről is gondoskodni kell a kormányrendelet 90/F §-a alapján. A képviselő
testületnek 2015. szeptember 14-ig kell a Zalavíz Zrt-t tájékoztatni a 15 éves gördülő
fejlesztési terv elfogadásáról.
Vagyonkezelés esetén az eljárás díját vagyonkezelés esetén az üzemeltető fizeti meg.
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A vízi-közmű rendszerek esetében az ellátásért felelős az érintett önkormányzat. Az összetett
vízi-közmű rendszerek miatt a Magyar Víziközmű Szövetség a víziközmű-szolgáltatók
érdekképviseletében 2014. szeptember 10-én egyeztetést tartott a MEKH-el, mely
eredményeként az ellátásért felelősök által jóváhagyott felújítási és pótlási tervet, valamint a
beruházási tervet az ellátásért felelősök meghatalmazásával a víziközmű-szolgáltató is
benyújthatja.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közmű rendszer csatolt gördülő fejlesztési tervét hagyja
jóvá és hatalmazza fel a Zalavíz Zrt-t azok MEKH részére történő benyújtására.

Csömödér, 2015. szeptember 2.

HATÁROZATI JAVASLAT
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a. ) az ivóvíz- és szennyvíz közmű rendszernek a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a
alapján elkészített felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit
Csömödér község vonatkozásában elfogadja.
b. ) meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Balatoni
u. 8.), hogy Csömödér község vonatkozásában az ivóvíz közmű rendszer és
szennyvíz közmű rendszer tekintetében elkészített, a képviselő-testület által az a.)
pont szerinti tartalommal elfogadott, 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit jóváhagyás
végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2015. szeptember 14.

ELŐTERJESZTÉS

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-án tartandó
ülésére
Tárgy: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről döntés

Tisztelt Képviselő- testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. tv. (továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 13. „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása” jogcím szerinti „Települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására”.
Pályázók köre:
A pályázati kiírás értelmében az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.
Keménylombos tűzifa igénylése esetén a 2014. december - 2015. február hónapokban
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat.
A támogatás mértéke:
Kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetéber
7500 Ft/erdei m3+áfa, továbbá kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa
önrész vállalása.
Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád valamint Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében lévő települési önkormányzatok jogosultak. Ha a települési önkormányzat lágy
lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen
lehetősége.
A támogatás formája:
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás
A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a
települési önkormányzatot terhelik.
A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Az
igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezc
meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők
összlakosságszámhoz viszonyított arányát differenciált mértékben figyelembe véve kell a
rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
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Pályázatok benyújtása:
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik rendeletben szabályozza a
szociális rászorultság szabályait, legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
belül úgy, hogy
• a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy- tekintet nélkül annak természetbeni
vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
•

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
élvezzen előnyt és

•

háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor.

•

vállalja, hogy a szociális célú tűzifa vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt,
a döntést a képviselőtestület átruházhatja a polgármesterre is.
A lakásfenntartási támogatásban részesülők számát figyelembe véve az önkormányzat
az alábbi összegű szociális tűzifa (kemény lombos tűzifa) vásárlására adhatja be a
támogatási igényét 2015. évben:
Csömödér Község Önkormányzata:
Maximálisan igényelhető mennyiség: 46 m3
Maximálisan igényelhető mennyiség forintban: 817.880,- Ft
Vállalt/szükséges önrész: 58.420,- Ft
Összes ráfordítás: 876.300,- Ft+ szállítási költség
A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2015. szeptember 30.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig (3.000,0 millió
forint), a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül, de legkésőbb
2015. október 30-ig dönt.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására vonatkozó pályázatot benyújtása indokolt valamennyi
önkormányzat esetében, mivel a szociálisan rászorultak nagy része önerőből a tűzifát nem
tudja megvásárolni.
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Kérem, a fentiek figyelembevételével a képviselő-testület hozzon döntést a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról.

Határozati javaslat
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet 13. pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be.
Az igényelt fa mennyisége 46 m3 (keménylombos tűzifa).
Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 58.420,-Ft összegű önerőt, továbbá a
tűzifa szállításához szükséges pénzügyi fedezetet 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30., folyamatos
Felelős: polgármester

Csömödér, 2015. szeptember 2.

Kovácsné Horváth^Anikó
jegyző

