
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

2014.október 1-ei ülésére 
 
 
Előterjesztő: Vén Attila polgármester Garai László jegyző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt /  zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 
 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázata 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Az Önkormányzatnak a 2014. évben ismét lehetősége van a szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére. 

A 2014. évi igénylést a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet szabályozza. Az igénylést a korábbi-
ak szerint elektronikusan és papír alapon lehet beadni a rendelet kihirdetését követő tíz napon be-
lül, azaz 2014.október 5-ig (6-ig a hétvége miatt). 

 
A támogatást az az önkormányzat igényelheti, amelyik  

a) a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályoz-
za akként, hogy 
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív ko-
rúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult 
előnyt élvezzen, 
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályo-
zott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 
ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, 
valamint 
b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgálta-
tást nem kér. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletre az elszámolásban hivatkozni kell. 

A képviselő-testület 2013-ban már megalkotta a 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendele-
tét a szociális célú tüzifa juttatásról e tárgyban, azt kell felülvizsgálni. 

A támogatás mértéke települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta ese-
tében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 
3000 Ft/q+áfa. 

A települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támo-
gatáson 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 mértékű önrész vállalása. 

A 2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának át-
laga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. Medina ese-
ten az átlaglétszám: 38 fő, így 114 m3-re jogosult. A szükséges önrész mértéke: 114.000 Ft+ 
30.780,-Ft ( áfa ) = 144.780 Ft + fuvarköltség (2013.évben:112.320 ,- Ft)   

A támogatást a települési önkormányzat —5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm 
hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósá-
gai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlá-



 

 

sára fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének leg-
feljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. 

A települési önkormányzat tűzifa esetében a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat 
az erdőgazdálkodótól, ha a minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a meghatározott árnál 
kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kérem, hogy a Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályá-
zatát Önkormányzatunk a 2014.évben is nyújtsa be. 
 
Határozati javaslat: 
 

Medina Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkor-
mányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támo-
gatás igényléséről szóló előterjesztést.  

Úgy dönt, hogy a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 1.§-a értelmében támogatási igényt 
nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcso-
lódó kiegészítő támogatására. 

Az önkormányzat a jogszabályi előírások szerinti maximális mértékű támogatásra 
nyújt be támogatási igényt. 

A szükséges önerő (114.000.-Ft + 30.780.-Ft Áfa, bruttó 144.780 Ft) mértékét és a 
szállítás költségeit (beszerzés, ellátottakhoz juttatás) az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében biztosítja, illetve 2015.évi költségvetésében tervezi. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőben történő benyújtásá-
ról gondoskodjon. 
Felelős: Vén Attila polgármester 
Határidő: 2014. október 5. 

 
Medina, 2014. szeptember 29. 
        

Vén Attila 
polgármester  


