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Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 08.23.-án megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti testületi ülésen megjelent képviselőket! Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a napirendi
pontokat, kéri annak elfogadását A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalta, a
napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

Napirendi pontok:
1.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
megtárgyalása
2.) Önkormányzatok

rendkívüli

támogatására

pályázat

útján

történő

igénylés,

megtárgyalása
1. NAPIREND
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
megtárgyalása
Tantó Viktor polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan, szintén a testület hozzájárulását kéri a belügyminiszter által
meghirdetett pályázat alapján a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet. „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására” kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázat benyújtásához. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
55/2018. (VIII.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul a belügyminiszter által meghirdetett pályázat alapján a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatására” kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázat
benyújtásához.
A pályázat célja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2018.
január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési
önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszénvásárláshoz kapcsolódó támogatás
elnyerése.
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Az Önkormányzat pályázatát keménylombos tűzifa igénylésére nyújtja be. Az igényelhető
támogatás mennyisége az önkormányzat által a 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám
adatának átlaga, illetve a 2018. január 01.-i lakossgszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának
együttes száma alapján került meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiség
igényelhet, vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában.
A támogatás mértéke:
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján:
a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15
000 Ft/erdei m3+áfa, az önkormányzatunk által igényelhető mennyiség.
A Korm. rendelet (c) pontja szerint a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a
támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000
Ft/erdei m3+áfa,.
A pályázat benyújtásának mértékeként az Önkormányzat kemény lombos fafajta figyelembevétele
alapján 15 000 Ft/erdei m3+áfa, árat határoz meg.
Az önkormányzat 150 erdei m3 kemény lombos tűzifa megvásárlása, illetve beszerzése
céljából nyújtja be pályázatát.
A támogatási összeg elnyerése, illetve a pályázat benyújtásának feltételeként az önkormányzat
a támogatáson felül - kemény lombos fafajta figyelembevételével - 1.000 Ft/erdei m3+áfa
mértékű önrész, mindösszesen bruttó 190.000. ft önrész biztosítását vállalja, amely mértékű
önrész biztosítását az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében - ezen határozata alapján biztosítja.
Kijelenti továbbá az önkormányzat, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban, részesített
személyektől a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Tantó Viktor polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat útján történő igénylés, megtárgyalása
Tantó Viktor polgármester
Domony Község Önkormányzata a 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
3. melléklet I.10.pontja alapján a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására kíván pályázni az alábbi okok miatt:
Pályázni a település feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására illetve az Önkormányzat
működőképességének megőrzésére lehet. Domony Község Önkormányzatának 2.818.640.ft lejárt
tartozása van gépi földmunkára és szállításra.
2017. évben 11.509.700ft iparűzési adó visszafizetésünk keletkezett abból adódóan hogy egy
vállalkozás módosította az iparűzési adó bevallását. Ennek hatására a 2018. évi állami támogatás
megállapítására szolgált adó erőképességünkben ezen vállalkozás adóbevallása feldolgozásra és
beszámításra került melynek alapján 2018.évben a 2017 évhez képest 8.189.833ft –tal kevesebb
kiegészítést kapott a településünk
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Ezen összegek kifizetése nagymértékben veszélyezteti az Önkormányzat működőképességét.
Ezen feladatok nem voltak tervezhető a 2018-os költségvetési évre, a várható kiadás összege
nagymértékben veszélyezteti az Önkormányzat működőképességét.
Kérem a testületi határozat meghozatalához a leírtak alapján, hozzájárulni szíveskedjenek.
Javaslatát szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazatával a következő
határozatot hozta:
56/2018. (VIII.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.évi C. törvény 3.melléklet
I.10.pontja alapján a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Előadó: Tantó Viktor polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően mivel egyéb ügyek keretében érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester az ülésen történő aktív részvételét megköszönte a Képviselő-testület tagjainak az ülést
bezárta.
K.m.f.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető
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