Iktatószám: 3/ 23-7/2016.
Tárgy: 2016 évi tüzelőanyag támogatás pályázat

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 12-i rendes ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Tabi Tímea igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A rendkívüli napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:
A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása jogcím szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), rendelkezéseivel.
A támogatás célja:
A KEKKH 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzat szociális célú tüzelővásárlásához vagy szénvásárlásához kapcsolódó támogatásra
pályázhat.
A támogatás formája:
Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke:
Az önkormányzat 68 m3., keménylombos tűzifát kap, melynél a vállalt önerő: 86.360 ,- Forint.

A támogatási kérelmeket ebr 42 rendszerben kell rögzíteni.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
Papír alapon történő benyújtás: október 3.
A miniszteri döntés határideje: beérkezést követő 10 napon belül, legkésőbb október 30.
Támogatás felhasználása:
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. A támogatásból
vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017.március 31-éig történhet.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a Képviselő-testület határozatát.
Tisztelt Képviselők!
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
HATÁROZATI JAVASLAT:

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (……...)Önk.határozat
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminisztérium által meghirdetett 2016.
évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igénylésére nyújt be pályázatot.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 86.360 Ft. önrészt a hatályos 2016. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Aszófő, 2016. szeptember 6.
Tisztelettel:

Keller Vendel s.k.
polgármester

