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Előterjesztés a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések téli rezsicsökkentésének
kiterjesztéséről
Előadó: Tóth Attila polgármester

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (V.29.) Kt. sz. határozata:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter BMÖGF/63-14/2018.
számú támogatói okiratában foglalt támogatás felhasználásáról úgy dönt, hogy:
1. a pilisszentlászlói lakosok részére, 437 lakóingatlan után, ingatlanonként 12 000 Ft vissza
nem térítendő pénzbeli támogatást biztosít az alábbi feltételek szerint:
a) A támogatás iránti kérelmet a határozat mellékletét képező nyomtatványon lehet
benyújtani a Községházán.
b) A támogatás feltétele, hogy
- az igénylő Pilisszentlászlón 2018. április 6. napját megelőzően lakóingatlanba bejelentett
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen
- a kérelmező bármely más magyarországi ingatlana után nem részesült 12000 Ft összegű
téli rezsicsökkentési támogatásban
c) A támogatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerinti háztartásonként (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) csak egy kérelmező veheti
igénybe.
d) Amennyiben egy háztartásból többen kérik a támogatás igénybe vételét, akkor a kérelmet
elsőként benyújtó személy jogosult a támogatás igénybe vételére.
e) A támogatási kérelmeket 2018. július 31-ig lehet benyújtani.
f) Összesen 437 kérelmező részére nyújtható támogatás, melynek folyósításáról a
polgármester gondoskodik. Ennél több kérelem esetén a támogatásban részesülő
személyekről a Képviselő-testület dönt.
2. az 1. pontban foglalt támogatás fedezete:
a) 408 lakóingatlan után a Kormány döntésének megfelelően a BMÖGF/63-14/2018
iktatószámú támogatói okiratban foglaltak alapján 4.896.000 Ft, azaz négymilliónyolcszázkilencvenhatezer forint összegű állami támogatás
b) 29 lakóingatlan után az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet települési támogatás előirányzatának terhére
348.000 Ft, azaz háromszáznegyvennyolcezer forint összegű önkormányzati
támogatás
3. felkéri a polgármestert, hogy a Község 2018. évi költségvetésének következő módosításakor a
jelen döntés költségvetési hatásait vegye figyelembe és amennyiben a kérelmezők száma
nem haladja meg a 437 főt, akkor a kérelmek benyújtását követően, legkésőbb 2018.
augusztus 31-ig gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
4. felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénybe vételével és kiosztásával kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.
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Kapják:
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Hatósági Iroda – intézkedésre
4. Közgazdasági Iroda - intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.
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