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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 3-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselő
Gräff Albertné képviselő
Heim Ferenc képviselő
Schuszter Gergely képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pontok:
1. A 2014. évi szociális célú tűzifaprogram önrész biztosítása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2014. évi szociális célú tűzifaprogram önrész biztosítása
Pályi Gyula elmondta, hogy idén is megjelent a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet). A Rendelet alapján a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti
települési önkormányzatok idén is szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó
támogatásra igényt nyújthatnak be. A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény
lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Dunabogdány esetében – a
2014. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga figyelembe
vételével – a maximálisan igényelhető tűzifa mennyiség: 82 m3.
Javasolta a Rendeletben meghatározott maximálisan igényelhető 82 m3 tűzifa mennyiségre a pályázat
benyújtását. Az igényelhető 1.457.960,- Ft támogatási összeg mellé önkormányzatunknak 104.140,- Ft
összegben kell önrészt vállalnia. Az önerőn felül a tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való
eljuttatást is - származó költségek is a települési önkormányzatot terhelik.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2014. évi
igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
101/2014. (X. 3.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján 82 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
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az 1. pontban megjelölt 82 m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához 104.140,- Ft saját forrást
biztosít a 2014. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2014. (II. 13.) önkormányzati
rendeletben, az általános tartalék soron.
a szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 8:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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