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Tárgy: Javaslat NEBIH által kiírt "fatermékek közérdekű célokra történö ingyenes tulajdonba adására"
pályázaton való részvételre.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Oláh Tiborjegyzői referens

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
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Határozat
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normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

a Megfelelö rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának felmerült a lehetösége, hogy a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiírt fatermékek közérdekű célokra történö ingyenes
hilajdonba adása címen meghirdetett pályázati felhívásban szereplö készlet azonosítója
alapján, a NEBIH telephely szerint igényelhető tűzifa pályázaton induljon.

A pályázat szerint benyújtandó dokumentumok része az ingyenes tulajdonba adás szerinti
nyilatkozat megtétele, amelyhez a Képviselö-testületnek szükséges megadnia a
felhatalmazást.

A pályázat szerint az ingyenesen átadott faanyagot az Önkonnányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a) pontjában
meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és azt, a szociális
támogatás lehetöségeinek kibővítése céljára felhasználni.

Jelen pályázat tulajdonba adás költségei Pilisborosjenő Község Oiikonnányzatának 2022. évi
költségvetéséröl szóló 1/2022 (II. 15.) sz. önkormányzati rendeletének a K 513 során
elkülönített 10 millió forint, Polgármesteri tartalék terhére biztosítható.

Jelen elöterjesztés szerint Pilisborosjenő Község Onkormányzata vállalja a pályázata szerinti
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek teljes körű viselését. A tulajdonba adás
érdekében felmerülö költség a szállítás, rakodás is.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatokról dönteni szíveskedjen!

Pilisborosjenö, 2022. október 20.
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Tömöri Balázs

polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselö-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő
védelméről és az erdögazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tör^ény (a
továbbiakban: Evt. ) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élehniszerlánc-
biztonsági Hivatahiál (továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati
felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt
és vagyonkezelésében lévő NÉBIH telephely szerint igényelhetö tűzifa pályázat
szerint ingyenesen átadott fatermék ingyenes önkonnányzati tulajdonba adását.

2. Az ingyenesen átadott faanyagot az Onkonnányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a)
pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba vemú és
azt, a szociális támogatás lehetöségeinek kibővítése céljára felhasználni.

3. Pilisborosjenő Község Onkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését. A tulajdonba adás érdekében felmerülő költség a szállítás,
rakodás is.

4. Az Onkonnányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhetö
forgalomba és nem értékesíthetö.

5. A Képviselö-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatennékek ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. A Képviselö-testület felhatalmazza a polgámiestert, hogy az ingyenes önkonnányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelös: Tömöri Balázs polgármester
Határidö: 2022. december 31.




