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Tárgy:

Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához pályázat benyújtásáról

Előterjesztő:

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Előkészítő:

Farkasné Szabó Mária jegyző

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok az előző évek gyakorlatához hasonlóan az idén is nyújthatnak be
az államhoz támogatási igényt szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem
térítendő támogatásra.
A támogatás mértéke: kemény lombos fafajta esetében 15.000 Ft/erdei m3+áfa = 19.050 Ft.
A támogatás felhasználásának feltétele: a támogatáson felül 1.000 Ft/erdei m3+áfa = 1.270 Ft
önrész vállalása.
Az Önkormányzat által jelenleg a maximálisan igényelhető mennyiség 194 m3.
Javasoljuk, hogy a maximálisan igényelhető m3-mennyiségre nyújtsunk be pályázatot.
Az igényelhető támogatási összeg mellé Önkormányzatunknak 246.380 Ft összegben kellene
önrészt vállalnia.
A tüzelőanyag-vásárlásra vonatkozó pályázatot legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehet
megküldeni a Magyar Államkincstárnak.
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylési adatlapja
Önkormányzat neve:

Kakucs Község Önkormányzata

Önkormányzat KSH kódja:

1332230

Választott tűzifa fajtája:

keménylombos

Maximálisan igényelhető mennyiség (m3):

194 m3

Igényelt mennyiség (m3):

194 m3

Vállalt önerő összege (Ft):
Önerő biztosításáról szóló
határozat száma:

(194 m3 x 1.270 Ft) + ÁFA = 246.380 Ft
önkormányzati
...../2021. (........)
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Határozati javaslat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (.........) Határozata:
A szociális célú tűzifavásárlás támogatására pályázat benyújtásáról
1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet
I.2.2.1 pontja alapján kiírt pályázatra - pályázatot nyújt be 194 m3 mennyiségű kemény
lombos fafajtájú tűzifa megvásárlásának támogatása céljából.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 194 m3
mennyiségű tűzifa vásárlásához 246.380 Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat
költségvetésében.
3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy Kakucs Község Önkormányzata vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő:
Felelős:

a pályázat benyújtására 2021. augusztus 31.
Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

