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ELŐTERJESZTÉS 
 a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásának igényléséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  
 
A pályázat célja, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 
település települési önkormányzat szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra 
pályázhat. Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási 
létszám adatának, illetve a 2016. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos 
adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. 
 
A pályázati kiírás szerint Kerekharaszt Község Önkormányzata keménylombos tűzifa 
vásárlásához igényelhet támogatást. 
A támogatás mértéke a jelentős munkanélküliséggel nem sújtott települési önkormányzat 
vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 14.000,- Ft/erdei m3 + áfa. A támogatás 
felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetén 1.000,- Ft/erdei 
m3 +áfa mértékű önrész vállalása.  
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben megjelent adatok, valamint a pályázati kiírásban meghatározottak 
szerint Kerekharaszt község a fenti feltételek alapján 66 m3 keménylombos tűzifa 
megvásárlásához igényelhet támogatást, a vásárláshoz szükséges önerő: 83.820,- Ft. 
 
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok 
miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb 2016. október 30-
ig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Határozati javaslat:  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a 
belügyminiszter által kiírt, a 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 szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra.   
 
A képviselő-testület a szükséges önrészt bruttó 83.820,- Ft összegben az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében az „Általános tartalék” költséghelyen biztosítja. 
A képviselő-testület a tűzifa szállítási költségeinek fedezésére bruttó 200.000,- Ft 
keretösszeget biztosít az „Általános tartalék” költséghely terhére. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (a pályázat benyújtására) 
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Hatvan, 2016. szeptember 1. 
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