Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 44-14/2019.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2019. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
Az ülés helye: Községháza
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2019.(VII.15.)SZKÖkt. határozata a
napirendről
1./ Döntés települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására kiírt pályázaton való részvételről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
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1./ napirend
Döntés települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására kiírt pályázaton való részvételről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2019.(VII.15.)SZKÖKt határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 60 erdei m3
mennyiségű tűzifa megvásárlásához támogatást nyújt be a Magyarország 2019. évi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. pontja szerinti települési önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt mennyiségű tűzifa
vásárlásához 76 200 Ft saját forrást, valamint a szállítási költséget biztosítja az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019.(II.13.) önkormányzati rendeletben.
3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés
részletes feltételeit-legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.napon hatályba lépő-rendeletben
szabályozza akként, hogy:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy-tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására-települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt
élvezzen,
-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
-háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
-vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: László Kálmán polgármester
Határidők: elektronikus úton: 2019. augusztus 1. 16:00 óra
papír alapon: 2019. augusztus 2.

