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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2015. szeptember 10-én tartandó rendkívüli ülésére 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelıanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítı 
támogatására 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetésérıl 
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelıanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítı 
támogatására. 
 
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 
2015. január 1-jei adatai alapján az 5000 fı lakosságszámot meg nem haladó települési 
önkormányzatok pályázhatnak. 
Keménylombos tőzifa igénylése esetén a 2014. december - 2015. február hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülık számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott 
tőzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. 
Lágy lombos tőzifa igénylése esetén a 2014. december - 2015. február hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülık számának átlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátott 
tőzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. Lágy lombos tőzifa igénylésére kizárólag 
Bács-Kiskun, Békés, Borsod- Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévı települési önkormányzat jogosult. 
Barnakıszén igénylése esetén a 2014. december - 2015. február hónapokban lakásfenntartási 
támogatásban részesülık számának átlaga alapján legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget 
igényelhet az önkormányzat. 

A támogatás vissza nem térítendı költségvetési támogatás. 

A támogatás mértéke  
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérıl szóló 
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentıs munkanélküliséggel sújtott 
települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei 
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa, 

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta 
esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén 
esetében 2500 Ft/q+áfa. 

(c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának 
feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy 
lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékő önrész 
vállalása. 

 



A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 
2015. évi igénylés részletes feltételeit - legkésıbb a tüzelıanyag megvásárlását követı 10. 
napon hatályba lépı - rendeletben szabályozza akként, hogy 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, idıskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 
formában történı nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülık közül 
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülık) jogosult elınyt élvezzen, 
b) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család élvezzen elınyt, és 
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tőzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 
d) vállalja, hogy a szociális célú tőzifában vagy szénben részesülıtıl ellenszolgáltatást nem 
kér. 
A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. 
A Pályázati Igénylı Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelıs 
miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a 
célra kialakított pályázati felületen történik. 
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2015. szeptember 30. 
A pályázatok papír alapon történı beadásának határideje 2015. október 1. 

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló elıirányzat erejéig, a pályázatok 
miniszterhez történı beérkezését követı 10 napon belül dönt, de legkésıbb 2015. október 30-
ig. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormanv.hu honlapon is közzétételre kerülnek. 

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követı 2 munkanapon belül 
utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követıen 
soron kívül, elıfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja. 
 
A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tőréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-
35 cm átmérıjő tőzifának a fıvárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 
nyilvántartott erdıgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdıgazdálkodó) történı megvásárlására 
fordíthatja. Kemény lombos vastag tőzifa esetében a megvásárolt tőzifa mennyiségének 
legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. 
Barnakıszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérıjő 
barnakıszén vásárlásra fordíthatja. 
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelıanyagot is vásárolhat, ha a 
meghatározott minıségi követelményeknek megfelelı tüzelıanyagot a pályázati kiírásban 
meghatározott árnál kedvezıbb feltételekkel tudja beszerezni. 
Amennyiben az önkormányzat a tüzelıanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a 
támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehetı figyelembe. 

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tőzifát, illetve szenet 2016. február 15-éig osztja 
ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésıbb 2016. 
március 31-éig történhet meg. 
A tőzifa, valamint a szén szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó 
költségek a Kedvezményezettet terhelik. 
A fenti határidıt követıen felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minısül. 
A pályázat keretében 122 m3 keménylombos tőzifa vásárlásához igényelhetı támogatás 
(2014. december 63 fı, 2015. január 61 fı és 2015. február 60 fı, átlagosan 61 fı X 2 m3= 
122 m3). 
Az önkormányzat részérıl 154.940 Ft önerı vállalása szükséges. 



Határozati javaslat: 
 
…/2015. (IX…..) számú képviselı-testületi határozat: 
 
         Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
         pályázatot nyújt be 122 m3 szociális célú kemény tőzifa vásárlásához 
         kapcsolódó kiegészítı támogatásra. 
 
         A Képviselı-testület a vásárláshoz szükséges 154.940 Ft+ÁFA önrészt 
         vállalja. 
 
         A Képviselı-testület a szociális tőzifában részesülıktıl ellenszolgáltatást 
         nem kér. 
 
        Felelıs: Molnár Balázs polgármester 
        Határidı: 2015. szeptember 30.  
 
Kéthely, 2015. szeptember 3. 
 

Molnár Balázs 
polgármester 


