
 

                                        
                                        
                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                
                                
                                
                                

                       
                                

    Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 

 

                                
                                

                       
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester  
                                
                                

                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 
Kissné Sághi Rita vezető főtanácsos 

 

                                
                                
                                
                                

                  
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) és (2) bekezdései alapján 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

 

                                
                                

                  
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel 
az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

 

                                
                                
                                

  Gencsapáti, 2016. augusztus 30.                 
                                
                                
    (: Kissné Sághi Rita s.k. :)   (: Dr. Görög István s.k. :)     
     vezető főtanácsos     jegyző      
                                
                                

                                 
 
 
 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján pályázatot 
írt ki az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok szociális célú tűzifa-, 
vagy szén vásárlásának támogatására. 
 
A támogatásra a 2016. január 1-jei adatok alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 
önkormányzatok pályázhatnak. 
Az Önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet vissza nem térítendő 
támogatást. 
 
Az Önkormányzat a 2016. január 1-jei 80 év feletti korcsoport, valamint a 2015. évi 
közfoglalkoztatási létszámadata alapján 86 fő után 172 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására 
nyújt be támogatási kérelmet.  
 
 

A támogatás mértéke: 14.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA, szén esetében 3000 Ft/q + ÁFA, de a támogatás 
feltétele, hogy az pályázó önkormányzat a támogatáson felül 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt 
vállaljon.  
Fentiek alapján az Önkormányzat 3.058.160,- Ft támogatásban részesülhet, és a pályázat 
benyújthatósága érdekében 218.440,- Ft önerőt kell biztosítania.   
 
 

A támogatást az az önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés 
részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – 
rendeletben szabályozza akként, hogy   

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 

 

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó 
költségek a települési önkormányzatot terhelik. 
 
 

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.  
A Pályázati Igénylő Adatlap elektronikus úton történő benyújtása az ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.  
 

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje:        2016. szeptember 30. 
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje:  2016. október 3. 
 



 

A pályázati igénylő lapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar 
Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes területi szervéhez (a 
továbbiakban: Igazgatóság) történő megküldésével. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. 
A benyújtott pályázatok szabályszerűségi, tartalmi és formai ellenőrzését az Igazgatóság végzi, a 
benyújtott pályázatokról az igazgatóságok felterjesztését követően a belügyminiszter – a 
rendelkezésre álló 3.000 millió forintos keretösszeg erejéig – legkésőbb 2016. október 30-ig dönt.    
A miniszter a támogatói okiratok elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a 
támogatást.  
 
A támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2017. február 15-ig osztja ki a rászorultak részére, a 
támogatás teljes összegének felhasználása legkésőbb 2017. március 31-ig történhet meg.  
 
Az Önkormányzatnak a támogatási összeg felhasználásáról 2017. április 15-éig számol el az 
Igazgatóság felé.  
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata 2015. évben 26 m3 kemény lombos tűzifaára nyújtott be 
támogatási kérelmet, melynek megvásárlásához 462.280,- Ft támogatásban részesült, az 
Önkormányzat a rászorultak tűzifa támogatásához 35.560,- Ft önerőt biztosított.   
 
 
A szociális rászorult személyek téli tüzelőanyagának biztosítása érdekében javasoljuk a támogatási 
kérelem benyújtását, és a csatolt határozattervezet elfogadását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
       

 

 
 

 

 
                            
                            

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 
pályázatára támogatási kérelmet nyújt be a rászoruló 
Gencsapáti lakosok fűtési gondjainak csökkentése 
érdekében.  

  

 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 
– a pályázati kiírásban meghatározott 1.000,- Ft/erdei m3 + 
ÁFA, valamint a szállítási költséget magában foglaló – 
218.440,- Ft-os önkormányzati önerőt az Önkormányzat és 
intézményei 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.  

  

    

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról és a 
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága részére 
történő megküldéséről. 

  

    

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-
testület novemberi ülésére készítse el a szociális célú tűzifa 
támogatás rászorultsági és az igénylési feltételeit tartalmazó 
rendelettervezetet. 

  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

          Dr. Görög István jegyző   
     Határidő: 2016. szeptember 30. (3. pont) 

2016. november 17. (4. pont) 
  

                             
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


