Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

Szam: 107-11/2014.
JEGYZOKONYV

Keszult: Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2014. oktober 2-an 15.00
oral kezdettel megtartott nyilvanos uleserol.
Az tiles helye: Onkormanyzati Hivatal Kulsovat
9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.
Jelen vannak:
A Kepviselo-testulet tagjai:
Aczel Peter polgarmester
Szabo Laszlone kepviselo
Szalay Istvanne kepviselo
Tandcskozdsi joggal meghivott:
dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
Hidnyzok:
Petho Zoltan alpolgarmester
Hujber Laszlone kepviselo
Aczel Peter polgarmester koszonti az tiles resztvevoit. Megallapitja, hogy a kepviselo-testiilet
5 tagjabol 3 fo kepviselo az ulesen megjelent, melyre tekintettel a kepviselo-testulet
hatarozatkepes. Elmondja, hogy hataridos dontest igenylo napirend megtargyalasa erdekeben
a kepviselo-testiileti tiles azonnali osszehivasa valt sziiksegesse. Ismerteti a kovetkezo
napirendi javaslatot es szavazast ker az elfogadasarol:

Napirend:
Targy:
1./ Szocialis celu tuzeloanyag vasarlashoz

Eloado:
Aczel Peter polgarmester

tamogatas igenylese
Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas neikul elfogadja az tiles napirendjere tett javaslatot.

N a p i r e n d targyalasa:
I./ Szocialis celu tuzeloanyag vasarlashoz tamogatas igenylese (irdsos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester
Aczel Peter polgarmester:
Ismerteti a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet szerinti szocialis celu tiizeloanyag tamogatas
igenylesenek felteteleit. Az allami koltsegvetes 14 000 ezer Ft/ erdei m3 + afa tamogatast
biztosit, az onkormanyzatnak 1 000 Ft/m3 + afa onreszt, valamint a szallitasi koltseget kell
vallalnia. A tamogatas 46 fo lakasfenntartasi tamogatasban reszesiilo szemelyt erint a
telepiilesen. Javasolja az igenyles benyujtasat, mivel ezzel a szocialisan raszorulokat tudja
segiteni az onkormanyzat.
Miutan a napirendhez kerdes es velemeny nines, a polgarmester szavazasra bocsatja az
eloterjesztes szerinti hatarozati javaslat elfogadasat.
Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak kepviselo-testulete 5 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas neikul hozza a kovetkezo hatarozatot:
69/2014.(X.2.) kepviselo-testiileti hatarozat
Kulsovat kozseg Kepviselo-testulete tamogatasi igenyt nyujt be a beliigyminiszter
46/2014.(IX.25.) BM rendelete alapjan szocialis celu tuzeloanyag vasarlasara.
Az Onkormanyzat 92 m3 kemenylombos tiizifa vasarlasara 1 635 760 Ft tamogatast igenyel
es 116 840 Ft onerot biztosit 2014. evi koltsegvetesi tartaleka terhere.
A tuzeloanyag szallitasarol az Onkormanyzat gondoskodik, a szallitas koltseget viseli, a
tuzifaban reszesulotol ellenszolgaltatast nem ker.
Vallalj a, hogy legkesobb a tuzeloanyag megvasarlasat koveto 10. napig rendeletben
szabalyozza a szocialis raszorultsag, valamint a 2014. evi igenyles reszletes felteteleit.
Felkeri a polgarmestert, hogy a tamogatasi igeny benyujtasarol es a rendelet megalkotasarol
gondoskodjon.
Felelos: Aczel Peter polgarmester
Hatarido: folyamatos

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 15.15 orakor bezarja a nyilvanos kepviselotestuleti iilest.

Aczel Peter
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Eloterjesztes
Keszitette: Aczel Peter yolgdrmester
Tisztelt kepviselo tarsaim!
A beliigyminiszter 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete alapjan az onkormanyzatok szociaiis celu
tuzeloanyag vasarlasahoz tamogatast igenyelhetnek.
A tamogatas feltetele, hogy a szociaiis raszorultsag es a 2014. evi igenyles reszletes felteteleit
rendeletben kell szabalyozni, aszerint, hogy elsosorban az aktiv koruak ellatasara, idoskoruak
jaradekara, adossagkezelesi tamogatashoz kapcsolodo adossagcsokkentesi tamogatasra, vagy
lakasfenntartasi tamogatasra jogosult elonyt elvezzen. Ezen tul elonyben kell reszesiteni
azokat a csaladokat, ahol hatranyos helyzetii gyermeket nevelnek.
Az Onkormanyzatnak vallalnia kell, hogy a tuzeloanyagban reszesiilotol ellenszolgaltatast
nem ker.
A Rendelet szerint Kiilsovat Onkormanyzatanak a kert tamogatason feliil 1000 ft/erdei m3 +
afa osszeget kell onerokent felmutatni.
A 2014. januar-marcius honapokban lakasfenntartasi tamogatasban reszesiilok szamanak
atlaga alapjan az Onkormanyzat 92 m3 tuzifat igenyelhet Az ehhez sziikseges onero
116.840.- ft. Ezen tul az Onkormanyzatnak vallalnia kell a szallitas koltseget is.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, fogadja el a kovetkezo hatarozati javaslatot.
Kiilsovat, 2014. oktober 1.

/2014.(X.2.) keyviselo-testiileti hatdrozat
Kulsovat kozseg kepviselo-testiilete tamogatasi igenyt nyujt be a
belugyminiszter 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete alapjan szociaiis celu
tuzeloanyag vasarlasara.
Az Onkormanyzat 92 m3 kemenylombos tuzifa vasarlasara 1.635.760.ft tamogatast igenyel es 116.840 ft onerot biztosit 2014. evi
koltsegvetesi tartaleka terhere.
A tuzeloanyag szallitasarol az Onkormanyzat gondoskodik, a szallitas
koltseget viseli, a tuzifaban reszesiilotol ellenszolgaltatast nem ker.
Vallalja, hogy legkesobb a tuzeloanyag megvasarlasat koveto 10. napig
rendeletben szabalyozza a szociaiis raszorultsag, valamint a 2014. evi
igenyles reszletes felteteleit.
Felkeri a polgarmestert, hogy a tamogatasi igeny benyujtasarol es a
rendelet megalkotasarol gondoskodjon.
Felelos: Aczel Peter polgarmester
Hatarido: folyamatos

