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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet Magyarorszag 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím 

szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására.  

A belügyminiszter felhívása alapján lehetőség adódott a szociális tüzelőanyag támogatás igénylésére, 

melynek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Igényelhető tüzelőanyag: 

- kemény lombos tűzifa, vagy 

- barnakőszén 

 

Az elmúlt évben végzett felmérés alapján az ellátottak többsége a szén támogatást részesítette 

előnyben, ezért javaslom, hogy 2015. évben is szénre nyújtunk be pályázatot. 

 

Kétpó Község Önkormányzata igényt nyújthat be, a 2014.december-2015. február hónapokban 

lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján 492 mázsa barnakőszénre.  

A pályázati kiírás alapján az önkormányzatnak önrész vállalása kötelező,mivel a kedvezményezett 

települések besorolásáról és abesorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.)Korm. rendelet 2. 

melléklete alapján  Kétpó község nem tartozik a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé. 

A barnakőszén vásárlásához 312.420 Ft önrész biztosítása szükséges. 

 

Az állami támogatás mértéke Kétpó esetében 

- szén esetében 2500 Ft/q+áfa. 

 

Az igénylés feltételei: 

- szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása. 

- adatlap benyújtása 

- testületi kötelezettség-vállalás (határozat meghozatala) 

 

A támogatás igénybevételének feltételei : 

 

- a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeinek – legkésőbb a tüzelőanyag 

megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben történő szabályozása, melyben az 

önkormányzat a támogatandók körét az alábbiak szerint határozhatja meg: 

 

Támogatandók köre: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, 

- időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatására 

vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályzott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 

 

- Juttatás mértéke: háztartásonként legfeljebb 10q szén biztosítása 



- Az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől a támogatással 

kapcsolatban ellenszolgáltatást nem kér. 

 

- Minőségi követelmények betartása 

 

- Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlására 

fordíthatja. 

 

A pályázat elektronikus rögzítésének határideje: 2015. szeptember 30. A pályázat papír alapon történő 

beadásának határideje: 2015. október 1. 

 

Egyéb feltételek: 

- a tűzifa, vagy a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek 

vállalása, 

- a megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak 2016. február 15-éig kell kiosztania a 

rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2016. 

március 31-éig történhet meg, azaz az erdőgazdálkodó részére – szén vásárlása esetén, akitől a szenet 

vásárolták – legkésőbb 2016. március 31-éig kell átutalni a megvásárolt tüzelőanyag árát. Az 

önkormányzatoknak az elszámolás során ennek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült 

értesítést, ( annak kivonatát ) hitelesítve kell az Igazgatóság részére megküldeni. 

 

- a támogatás felhasználásáról 2016. április 15-éig az igazgatóság felé kell elszámolni. 

 

A feltételek be nem tartása minden esetben a támogatás visszafizetését vonja maga után. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására: 

 

_______/2015.(IX.23.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

a szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím 

szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatása alapján igényét benyújtja 492 mázsa barnakőszén mennyiségre.  

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeket vállalja. 

 

A Képviselő-testület az önrész 312.420 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási, 

őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza Keresztes Péter Pál polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására. 
Kétpó Község vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Határidő: 2015. október 01. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Magyar Államkincstár 5000 Szolnok ,Magyar út 8. 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 



é r t e s ü l n e k .  

 

Kétpó, 2015. szeptember 17. 

 

Keresztes Péter Pál 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

   dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 


