Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
100/2014.(X.01.)KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet szerinti pályázat benyújtásáról.
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában rögzíti, hogy a szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014 (IX. 25.) BM rendelet alapján
pályázatot nyújt be „Szociális célú tűzifa beszerzés 2014.” címmel az alábbiak szerint:
a.) A pályázati cél megnevezése:
Cibakháza szociális rászorulói részére tűzifa beszerzése 2014-2015. telén.
b.) A pályázati cél megvalósításának határideje: 2015. 02. 15.
c.) Támogatási igény:
7.620.000,-Ft
(400 m3 kemény lombos fa*15 000 Ft/erdei m3+áfa összköltségvetés 100 %-a)
d.) Önkormányzati saját forrás biztosítása ezen határozat 1.) a.) és b.) pontja szerint
pályázati cél megvalósításához
2014. -2015. évben
költségek, melyek jelenleg nem ismertek)

0 Ft (illetve esetleges szállítási

e.) Ezen határozat 1.) a.) és b.) pontja szerint pályázati cél megvalósításához szükséges
teljes összeg
2014. év
(teljes projekt költség 100 %-a)
Beruházás összesen:

7.620.000,-Ft
7.620.000,-Ft

2.)

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) feltételeit
vállalja, a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a tűzifa, valamint a
szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a
települési önkormányzatot terhelik.

3.)

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy ezen határozatban rögzített pályázatot mellékleteivel együtt a pályázati kiírásban
megszabott határidőn belül nyújtsa be az EBR 42 rendszerben, és a Magyar Államkincstár
területileg illetékes igazgatóságához, továbbá a szükséges nyilatkozatokat Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata nevében és megbízásából tegye meg, illetve írja alá.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: 2014.10.06.

4.)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a program megvalósításához szükséges
szerződések (szállítási szerződés) megkötésére, egyben felkéri a szociális célú tűzifa
támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló rendelet-tervezetet
dolgozza ki.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.,
Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben Nagyközségi Könyvtárat- helyben –
Magyar Államkincstár Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóságot, 5000 Szolnok, Magyar utca
8.
Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2014. október 1.

Hegyes Zoltán
Polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

