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Tisztelt Bizottság!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében
települési önkormányzatok kiegészítő támogatására.
A támogatásra az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.
A támogatás az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatainak, illetve a
2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata alapján igényelhető 3
m3/ellátott menniységben. Lágy lombos tüzifa igénylésére csak a pályázatban megjelölt megyékben van lehetőség, Pest megye a felsorolásban nem szerepel.
Mindezek alapján Kismaros önkormányzata keménylombos tüzifát igényelhet az alábbiak szerint.:
Az igényelhető mennyiség 2 m3/ellátott, összesen 228 m3.
A támogatás mértéke a jelentős munkanélküliséggel nem rendelkező települések esetében 14. 000
Ft/ erdei m3 + ÁFA ( a jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet
2. mellékletében sorolja fel, a felsorolásban Kismaros nem szerepel.)
A támogatás felhasználásának feltétele kemény lombos fafajta esetében 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA
mértékű önrész vállalása, az önerő 289.560 Ft
A támogatást az az önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit a pályázati kiírásnak megfelelően, legkésőbb a tüzelőanyag vásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza.
A pályázati kiírást az előterjesztésem 1. sz. melléklete tartalmazza.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a támogatásra nyújtson be pályázatot, határozzon az önrész
biztosításáról, vállalja, hogy a jogosultság és az igénylés feltételeit a pályázati kiírás szerint szabályozza.

Kismaros, 2016. szeptember 7.
Neubauer Rudolf
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-2-

Határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy:
1. a belügyminiszter által a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében települési önkormányzatok kiegészítő támogatására a pályázatot nyújtsa be.
2. a 289.560 Ft önerőt vállalja, azt költségvetésében biztosítja a céltartalék terhére.
3. vállalja hogy a támogatás elnyerése esetén a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés
feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben a pályázati kiírásnak megfelelően szabályozza.
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