Testületi ülés
2016. július 12.
Rendelet: - -ig
Határozat:52-54-ig

Tartalomjegyzék

53/2016.(VII.12.)

szárnú Határozat a napirend elfogadásáról

Közművelődési érdekeltségnövelő

3

3

pályázat benyújtása

54/2016.(VII.12.) számú határozat közművelődési érdekeltségnövelő

támogatásra benyújtott

pályázat

3

A települési önkormányzatok
55/2016.(VI.12.)

rendkívüli szociális támogatása

iránti pályázat benyújtása

4

szárnú határozat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása

iránti pályázat benyújtásáról

,

o

4

Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2016. július

12-én megtartott

soron kívüli üléséről.
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Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalására, kiegészítve azzal, hogy
még a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtásáról is
dönteni szükséges a mai ülésen.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül,7 igen, Onem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

53jZ016.(VII.IZ.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff KözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
1. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
2. A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat
benyújtása

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Kamarás Zsolt: Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet 11.5.a) pont szerint a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra. Pályázatot azok az önkormányzatok nyújthatnak be, akik
közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési
megállapodás keretében működtetnek. Amennyiben az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
pályázatot nyújtunk be, a rninimális önerő mértéke: 994.832,-Ft. Tapasztalat, hogya beérkező
pályázatok arányában osztják a támogatást, ami a valóságban nem jelent az önerőhöz számított
kilencszeres támogatást, de véleményem szerint bármekkora összegű támogatás segítséget jelent
ahhoz a feladathoz, aminek elvégzése már nem várathat sokáig.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, Onem
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

54/2016.(VII.12.) számú határozat
támogatásra benyújtott pályázat

közművelődési

érdekeltségnövelő

Tiszaroff Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani
közművelődési érdekeltségi támogatás iránt. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően kijelenti, hogy a
pályázat rnegvalósításához szükséges önerő rendelkezésére áll a következők szerint:

o

A pályázat elszámolható költségeihez biztosítandó önerő:

1 989 664,- Ft

A pályázat bruttó költsége összesen:

9948318,-Ft

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kamarás Zsolt polgármestert a
pályázat benyújtásával, és az önerő nyilatkozat aláírásával.
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Határidő: 2016.július

15.

Erről értesül:
Magyar Államkincstár
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Pénzügy

Atelepülési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti
pályázat benyújtása
Kamarás Zsolt: A belügyminisztérium és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet 1.7
pont és a IlU pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.
A pályázat célja a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
Ezen cél keretén belül a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra
pályázhatnak a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
45.§-a szerinti települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez. Azok az önkormányzatok
nyújthatnak be pályázatot, akiknek az adóerő-képessége nem haladja meg a 32.000,-Ft-ot.
A rendkívüli szociális támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértékét egyedi felülvizsgálat alapján a megpályázott összeg keretein belül a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítja
meg.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, Onem
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

55/2016.(VI.12.)számú határozat a települési önkormányzatok rendkívüli
szociálistámogatása iránti pályázat benyújtásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

döntött arról, hogy A belügyminisztérium

nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
C. törvény 3. melléklet

szóló 2015. évi

1.7 pont és a IlI.I pont szerinti a megyei önkormányzatok

o

és a

rendkívüli

támogatására

és a települési önkormányzatok

rendkívüli önkormányzati

támogatására

meghirdetett

pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
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