JEGYZŐKÖNYV

Száma:

- 1./2013

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 14.-én 17 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
• Kleszó Tibor alpolgármester
• Brunner Éva képviselő
• Kelemen Károlyné képviselő
• Kovács Béla képviselő
• Nagy Béla képviselő
Távolmaradását előre bejelentette:
Gál János polgármester
Hajdu József képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
•

Derekas Sándor kirendeltség-vezető

Az ülés jegyzőkönyvét Derekas Sándor kirendeltség-vezető vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő
testületi tag közül 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné és Nagy Béla képviselőket,
akiket a testület 5 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a
jelenlévő5 fő képviselők 5 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak
szerint fogadtak el:
NAPIREND
Nyílt ülés:
1.)

Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatásra igény bejelentéséről

2.)

Döntés 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról

Napirendek tárgyalása:
1.)

Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatásra igény bejelentéséről

A Magyar közlöny 165. számában megjelent a 2013. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló
90/2013. (X.7.) VM rendelet.
Alapvetően megváltozott a támogatás igénylésének rendje az előző évekhez képest, mivel
gesztor önkormányzat kijelölésére nincs mód.

Minden egyes önkormányzatnak külön-külön kell az igényt benyújtania, ami azt jelenti, hogy

az ÖNEGM rendszerben mindenkinek rögzítenie kell az adatokat.
Először is a csatolt határozati javaslat elfogadásával döntenie szükséges az önkormányzatnak az igény
benyújtásáról, majd a döntést követően a szándékot az ÖNEGM rendszerben rögzíteni. A határozatban
foglalt felhatalmazás az önkormányzat, mint pályázó adó és járulék tartozásmentességéről, a illetve e
rendeletben foglaltaknak való megfelelőségről való nyilatkozattételi jogosultságot jelenti.
Mivel a pályázat határideje 2013. október 15.-e, a rendelet pedig október 7.-én lett kihirdetve, ezért
volt szükség a döntés soron kívüli ülésen történő tárgyalására.
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a támogatási igény benyújtása víz
és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 5
fő képviselő 5 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:

82./2013.(X. 14 ) határozata
Tárgy: támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére.
Tard Község Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy 2013. évre vonatkozóan
a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet
kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1730 órakor Gál János polgármester megérkezik és a testület ülésének vezetését átveszi
2.)

Döntés 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról

Megjelent a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet.
A rendelet 1.§.-a alapján :
(1) A 2013. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.
(2) A támogatás mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény
lombos fafajta esetében 13 000 Ft/erdei m +áfa, lágy lombos fafajta esetében 7300 Ft/erdei
m +áfa,
3

3

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta
esetében 12 000 Ft/erdei m +áfa, lágy lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m +áfa.
3

3

(3) A (2) bekezdés a) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás
felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei
m +áfa, lágy lombos fafajta esetében 700 Ft/erdei m +áfa mértékű, a (2) bekezdés b) pontjába
tartozó települési önkormányzat vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 2000
Ft/erdei m +áfa, lágy lombos fafajta esetében 1200 Ft/erdei m +áfa mértékű önrész vállalása.
3

3

3

3

(4) Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Csongrád valamint HajdúBihar megyében lévő települési önkormányzat jogosult. Ha a települési önkormányzat lágy
lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen
lehetősége.
(5) A 2013. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának
átlaga alapján legfeljebb 2 m /ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési
önkormányzat. A (4) bekezdés hatálya alá tartozó települési önkormányzat – lágy lombos
tűzifa igénylése esetén – a 2013. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban
részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m /ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.
3

3

(6) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapot legkésőbb e rendelet
hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő
napon rögzíti és zárja le az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a
dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) területileg illetékes igazgatóságához (a
továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon benyújtott adatlap
érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus
rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról a képviselőtestületnek határozatban kell
döntenie. A rendeletben foglalt mutatószámok alapján végzett számításaink szerint
Önkormányzatunk maximálisan 128 m3 tűzifa vásárlására nyújthat be támogatási igény,
melynek eredményes elbírálása esetén 325.120.-Ft önkormányzati önerő biztosítására van
szükség. Ezen túl biztosítania kell Önkormányzatunknak a szállítás költségeit is.
Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat által igényelhető maximális mennyiségű
tűzifa megvásárlására nyújtsunk be támogatási igényünket
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a szociális célú tűzifavásárláshoz

kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó kérdéseket és a
jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
83./2013.(X. 14.) határozat
Tárgy: Döntés 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete döntött abban, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján támogatási igényt kíván benyújtani a
Belügyminisztériumhoz.

Nyilatkozik egyben a képviselő testület, hogy az igényelt 128 m3 tűzifa megvásárlásához
szükséges 325.120.- Ft. Önkormányzati önerőt, valamint a szállítási költségeket egyéb saját
bevételeinek terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: polgármester
A nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem érkezett a képviselők részéről, ezért
Gál János polgármester az ülést bezárja.
kmf.
Dr. Jakab Orsolya Jegyző
távollétében és megbízásából

Kleszó Tibor
alpolgármester

Derekas Sándor
Kirendeltség vezető
Kelemen Károlyné
jkv. hitelesítő

Nagy Béla
jkv. hitelesítő

