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E L Ő T E R J E S Z T É S 

szociális célú tűzifa igénylés 2016. évben 

 

(a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére) 

 

 

A Belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet  IX. helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18.  a 

helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására, összhangban 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. 

rendelet  

rendelkezéseivel. 

 

A pályázat célja, hogy az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési 

önkormányzata szociális célú tüzifa vagy szén vásárlásához kapcsolódó támogatásra 

pályázhat. Az önkormányzat csak egyfajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet 

támogatást. Az igényelhető mennyiség kemény lombos tüzifa estén 2m3 / ellátott, lágy 

lombos tüzifa esetén 3m3 /ellátott, barnakőszén estén pedig 6q /ellátott. 

A támogatás mértéke a kedvezményezett települések besorolásától függ melyet a 105/2015. 

(IV.23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A támogatás mértékét a 46/2014 

(IX. 25.) BM rendelet szabályozza. A kunfehértói önkormányzat az előbb emlitett 

Kormányrendelet alapján a kemény lombos fafajta esetén 14.000,- Ft/ erdei m3 + áfa, lágy 

lombos tüzifa esetén 7.500,- Ft./ erdei m3 + áfa, szén estében 2.500,- Ft /q + áfa támogatásra 

jogosult. A támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül a kemény lombos fafajta 

esetében 1.000,- Ft/ erdei m3 + áfa, lágy lombos fafajta esetében 1.000,- Ft/ erdei m3 + áfa, 

szén esetében pedig 500 ,- Ft/q mértékű önrész vállalása. 

 

A pályázati igénylő adatlapot  az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell 

benyújtani elektronikusan 2016. szeptember 30.-ig, papír alapon 2016. október 3.-ig 

 

 

A  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás anyagi 

vonzata: 

 

A pályázati adatlapon az önkormányzat 210 m3 szociális célú tüzelőanyag vásárlására 

jogosult. A 46/2014. ( IX. 25.) BM rendelet alapján önrész vállalása mellett pályázhatunk. Az 

önrész mértéke:  

 

210 m3 X 1.000,- Ft/ eredei m3 X 27% áfa = 266.700,- Forint. (brutto) 

 

 

  



 

HATÁROZATI  JAVASLAT: 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati 

kiírás alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 

210 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 

210.000,-Ft+ÁFA (bruttó: 266.700,-Ft.). A tűzifa szállításából származó költségek az 

önkormányzatot terhelik. A pályázatban vállalt önerő összegét és a szállítás költségeit az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.  

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és a szükséges 

nyilatkozatok, dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Huszár Zoltán polgármester 
Értesül:Horváth  Judit szociális ügyintéző 
              Gömzsik László pénzügyi ügyintéző 
 

 

Kunfehértó, 2016.szeptember 28. 

 

                                                                                   (: Huszár Zoltán :) 

                                                                                     polgármester 
 

 


