Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
Az önkormányzati alkalmazottak részére természetbeni juttatás adományozásának
javaslatáról
A Képviselő-testület
1. javasolja a Dombrád Város Önkormányzata Polgármestere illetve Dombrád Város
Önkormányzatánál munka- és közalkalmazotti jogviszonyban, a Dombrádi Közös
Önkormányzati Hivatal dombrádi székhelyén munka- és közszolgálati jogviszonyban,
a Szivárvány Óvoda és Bölcsődével munka- és közalkalmazotti jogviszonyban,
valamint a Dombrád és Térsége Alapszolgáltatási Központtal közalkalmazotti
jogviszonyban álló alkalmazottak részére 15.000 Ft értékű Erzsébet utalvány
adományozását. Az adományozás során javasolja figyelembe venni a részmunkaidős
foglalkoztatást illetve az évközben létrejött jogviszonyokat.
2. az Erzsébet utalvány adományozásának költségét, azaz 771.500 Ft-ot az
Önkormányzat 2018. évi költségvetése, a kapcsolódó járulékok költségét, azaz
314.078 Ft-ot a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
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1. DOMBRÁD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2. POLGÁRMESTERÉTŐL

-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:

/2018.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A téli rezsicsökkentés egyszeri támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 33. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatások fejezetének a 81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása címmel
történő kiegészítését.
Dombrád Város Önkormányzata 2018. október 16. napján igénylő lapot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz, 2018. december 3. napján kelt Támogatói Okirat értelmében lehetőségünk
van 301 háztartást részesíteni a megítélt 12.000 Ft természetbeni juttatásban, melynek összege
3.612.000 Ft.
A beérkezett igénybejelentők alapján 182 háztartás igényelt tűzifát és 119 háztartás barnakőszenet.
2018. december 4. napján két árajánlat érkezett Önkormányzatunk felé, barnakőszén és lágy lombos
tűzifára. A barnakőszénre a Karászi Tüzép, a lágy lombos tűzifára a Girdán-Fa Kft adott árajánlatot.
Az árajánlat alapján:
lágy lombos tűzifa: 11.500+ÁFA/m3
orosz barnakőszén zsákos szén dió (30kg/zsák): 1.460 Ft +ÁFA/zsák
orosz barnakőszén zsákos szén dió (25kg/zsák): 1.220 Ft +ÁFA/ zsák
A háztartásonként biztosított 12.000 Ft támogatási összeg nem elegendő az 1 m 3 fa, valamint a 2 q
barnakőszén megvásárlásához. Tekintettel arra, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a
tüzelőanyagokat magasabb áron fogja tudni Önkormányzatunk beszerezni, mint a támogatói okiratban
megállapított 12.000 Ft / háztartás előzetes számítások alapján 590.658 Ft összegű önerő keletkezik.
Az önerő összegét a Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére
kívánjuk elszámolni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.

Dombrád, 2018. december 5.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
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polgármester
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…….(… …)
önkormányzati határozata
A téli rezsicsökkentés egyszeri támogatására
A Képviselő-testület
1. megtárgyalta a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatásáról szóló előterjesztést.
2. a téli rezsicsökkentés egyszeri barnakőszén támogatása keretében a barnakőszén
biztosításával a Karászi Tűzépet, a lágy lombos tűzifa biztosításával a Girdán-Fa Kft-t
bízza meg.
3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
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