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„Az előterjesztés törvényes.”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. szeptember 21. napján tartandó ülésre
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtásához.
Tisztelt Képviselőtestület a Belügyminisztérium ismét pályázatot hirdetett a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. sz. melléklet IX. helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcíme szerint.
A KEK KH 2016. Január 1-i adatai alapján 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település
települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázhat.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám
adatának illetve a 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámból 80 év feletti
korcsoportos adatának együttes száma (ellátottak)
alapján kerül meghatározásra.
Keménylombos fa esetén az önkormányzat legfeljebb 2m3/ellátott, lágylombos tűzifa esetén
3m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.
Önkormányzatunk esetében kemény tűzifánál ez a mennyiség 344 m3. , lágytűzifánál
516 m3.
Támogatás mértéke: keménylombos fafajta esetében 15.000.-Ft/erdei m3 +áfa, lágy
lombos fafajta esetében 8500.-Ft/erdi m3 + áfa.
A pályázati kiírásnak megafelelően a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti,
amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza.
A pályázati kiírásnak megafelelően az elnyert támogatást a települési önkormányzat a megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa
megvásárlására fordíthatja.
További feltétel, hogy
a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit a települési
önkormányzatnak kell vállalnia.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy éljen a lehetőséggel és adjon felhatalmazást
arra vonatkozóan,a hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be a hivatal.
Fülöp, 2016. Szeptember 15.
Hutóczki Péter sk.
Polgármester
Határozati javaslat:
………………../2016. (IX.21.) KT. sz. határozat:
Fülöp, Község Önkormányzat képviselőtestületet úgy határoz, hogy
támogatási igényt nyújt be Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági
Főosztályához szociális célú tüzelőanyag vásárlása tárgyban 344 m3
keménylombos tűzifára, annak beszerzésére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási igényét a pályázati kiírás
szerinti határidőben és rendben nyújtsa be.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. Szeptember 30.

