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Kódja

Jegyzőkönyv
K észült;

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2015. szeptember 28-án 7,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Kul túrház
Zebecke

Jelen vannak:

Varga Imre polgármester
Varga Miklós alpolgármester
Fülöpné Tóth Erzsébet települési képviselő
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt;

Varga Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
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: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntés
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: írásban
Varga Imre 'polgármester Varga Miklós települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek,
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
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Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak jogviszonya augusztus 31.
napjával megszűnik. Egy fő foglalkoztatása folytatódik 2015. szeptember 1 napjától
november 31. napjáig.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről döntés
Előadó: Varga Imre polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2015.(IX.28.) számú határozat
Zebecke 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 8 m3 (keménylombos tűzifa).
A pályázathoz önerő nem szükséges, 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:
Felelős:

2015. szeptember 30., folyamatos
Varga Imre polgármester
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Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően a Varga Imre polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt és az ülést 8,00 órakor bezárta.

k.m.f.
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Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését
2015. szeptember 28-án (hétfő) 7,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Kultúrház
Zebecke

Napirend;
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre polgármester
2. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről döntés
Előadó: Varga Imre polgármester

Z e b e c k e , 2015. szeptember 25.

Tisztelettel;
/V
Varga Iníre sk.
polgámíefter

ELŐTERJESZTÉS

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-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 esetében
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 igényeknél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Az
igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt
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:
Zebecke község Önkormányzata:
Maximálisan igényelhető mennyiség: 8 m3
Vállalt/szükséges önrész: önrész nem szükséges
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
Zebecke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása’
fejezet 13. pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be.
Az igényelt fa mennyisége 8 m3 (keménylombos tűzifa).
A pályázathoz önerő nem szükséges, 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:
Felelős:

2015. szeptember 30., folyamatos
Varga Imre polgármester

Csömödér, 2015. szeptember 2.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

