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HUNYA, RÁKÓCZI ÚT

19.

1

Készült

Község
-i rendkívüli

Önkormányzatának Képviselő-testülete
üléséről a Községháza üléstermében.

Megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint:
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester,
Kovács Sándor, Várkonyi Zsigmondné önkormányzati képviselő
Megyeri László aljegyző, Kulik Edit kirendeltség vezető, Feketéné
Balogh Rita pénzügyi ügyintéző

Meghívottak:
Jegyzőkönywezető:

Ülés időtartama:

Hanyecz Adrienn
13:30-13:50

Hegedüs Roland (Polgármester) Köszöntötte a
urat és

a kirendeltség

pénzügyes

képviselő-testület

kollegáját.

Megállapította,

tagjait, aljegyző
hogy az ülés

határozatképes az 5 fős testületből jelen van 4 fő, Pintér László képviselő úr igazoltan
távol van.
Jegyzőkönyvvezető:

Hanyecz Adrienn

Jegyzőkönyv hitelesítőnekjavasolta

Várkonyi Zsigmondné képviselőt kijelölni.

Kérte a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
jegyzőkönyv hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné képviselőt jelöli
ki.
Hunya

Határidő:

azonnal
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Hegedüs Roland (Polgármester) Javasolta, hogy az ülés napirendi pontjait a
kiküldött előterjesztés szerint elfogadni.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket. Szavazás
előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. A képviselő
testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
87/2016. (IX. 21.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A települési önkormányzatok szociális célú
kapcsolódó kiegészítő támogatásigényről

az

tüzelőanyag

ülés

vásárlásához

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az
alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
2. A hunyai 04/60 és 04/61 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével
kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása - új eljárás
lefolytatása
Határidő:

azonnal

1. Napirendi pont
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásigényről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2077. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (Polgármester) Felkérte, Feketéné Balogh Rita pénzügyi
ismertesse a napirendi pontot.

ügyintézőt

Feketéné Balogh Rita (Pénzügyi ügyintéző) Elmondta, a belügyminiszter pályázatot
hirdet a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. A támogatásra a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak.

217

Igényelhető tüzelőanyag

az alábbi kemény lombos tűzifa, lágy lombos tűzifa,
valamint barnakőszén. Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos
közfoglalkozatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-jei lakosságszámból a 80
év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra.
3
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m /ellátott
tűzifa mennyiséget, lágy lombos tűzifa esetén legfeljebb 3 m 3/ellátott tűzifa
mennyiséget, barnakőszén esetén 6q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. A
pályázati kiírás alapján az önkormányzatnak önrész vállalása kötelező, mivel a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján Hunya község nem tartozik a
jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé. Községünk az említett
kormányrendelet 3. melléklete alapján az Átmenetileg kedvezményezett települései
közé tartozik. Ennek értelmében a pályázati kiírás 5/b pontja alapján 7.500,- Ft/erdei
m 3 + Áfa támogatásban részesülhet a település és az 5/c pont alapján 1OOO,- Ft/erdei
m 3 + Áfa önrész vállalása a pályázat feltétele. A fentiek alapján Hunya Község
Önkormányzata igényt nyújthat be 150 m 3 lágy lombos tűzifa vásárlás támogatására
mindösszesen 1.428.750.-Ft, és ehhez 190.500 Ft önrész és 190.500 Ft (150.000
Ft+Áfa) szállítási költség biztosítása szükséges. 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 akként, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára,
vagy- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására- települési támogatásra jogosult előnyt élvezzen. A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és háztartásonként legfeljebb 5
m 3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint vállalja, hogy a
szociáliscélú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A
pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2016. szeptember 30., illetve a papír
alapon történő beadásának határideje 2016. október 3. A Kedvezményezett a
támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2017. február 15-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb
2017. március 31- ig történhet meg.

Hegedüs Roland (Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket. Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4
fő. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
88/2016. (IX. 21.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1) pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatások tárgyában
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150 m3 lágy lombos fa igénylése céljából, melynek összege 1.125.000.- Ft
+ÁFA, mindösszesen 1.428.750.- Ft.
2) az 1) pontban megjelölt pályázat önerejére (bruttó 190.500 Ft) és a
szállítási költségeire (bruttó 190.500 Ft) összesen bruttó 381.000 Ft
összeget biztosít a 2015. évi maradvány terhére,
3) megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálás követő testületi
ülésre, a rászorultság szabályait és az igénylés feltételeit tartalmazó
rendelettervezetet készítse el,
4) vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesítettektől
ellenszolgáltatást nem kér,
5) megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról és a
nyilatkozatok kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:

azonnal

Hegedüs Roland (Polgármester) Egyéb napirendi pont, bejelentés nem lévén

megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatja
munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Megyeri László
aljegyző
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