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a Szociális Bizottság
2018. július 18-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Tartalmazza: 39 /2018. (VII.18.) számú Szociális Bizottsági határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Szociális Bizottság 2018. július 18.-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa u. 30.)
Jelen vannak: Pataki Ferencné
Garabáné Fonád Elvíra

elnök
tag

A jegyzőkönyvet Riba Istvánné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.

Pataki Ferencné bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a bizottság 2 tagja az ülésen jelen van.

Nyílt ülés:
1. Napirend
Döntések meghozatala szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan
(2018. évi pályázaton való részvétel, 2017. évi téli rezsicsökkentési támogatás)
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Riba Istvánné ismerteti az előterjesztést I. és II. pontjai alapján, továbbá kéri a Szociális
Bizottságot az előterjesztést megtárgyalására.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát:

Szavazatarányok:
2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

39/2018. (VII.18.) Szociális Bizottsági határozat:

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:
Határozati javaslat:

1.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.9 pont szerinti
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására - a pályázati kiírás 5/b pontja alapján - pályázatot nyújt be kemény lombos
szociális tűzifa igénylésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2018.
január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján
a maximálisan igényelhető, összesen 80 m3 kemény lombos tűzifa iránt nyújtsa be az
Önkormányzat pályázatát.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírás 5. c) pontja szerint a kemény
lombos fafajta esetében az 1000 Ft/erdei m3+áfa önrészre, valamint a 12. pontja szerint a
tüzelőanyag szállítására - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - az Önkormányzat
2018. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére bruttó 311.600 Ft
összegben fedezetet biztosít.
Csörög Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a
pályázat benyújtásáról és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
nyilatkozatok megtételére, aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális célú tüzelőanyag pályázati
lehetőségen kívül, szociális rászorultság alapján megállapítható szociális tűzifa
támogatási keretösszeg mértékének lehetőségét vizsgálja meg és az Önkormányzat 2018.
évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2018. július 25.
a pályázat rögzítésére, illetve benyújtására: 2018. augusztus 25 illetve, 2018.
augusztus 31., költségvetési rendelt módosítására értelem szerűen

2.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli rezsicsökkentés
kiterjesztése érdekében a 152/2018. (III.27.) Korm. határozat alapján nyújtott 195.580 Ft
vissza nem térítendő kiegészítő támogatáshoz a kemény lombos fafajta esetében az 1000
Ft/erdei m3+áfa önrészre, valamint a tüzelőanyag szállítására - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is - az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi
kiadások sora terhére bruttó 42.570 Ft összegben önrészfedezetet biztosít. Csörög
Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2018. július 25.

Pataki Ferencné megállapítja, hogy további napirend, kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni
a részvételt és bezárja az ülést.

k.m.f.
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