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Készítette: Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző   

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 15. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatás igénybevételével kapcsolatos feltételek ismertetése, döntés a részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti, a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.  

 

A pályázati kiírás szerint az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település, települési 

önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz (szén esetén: 20-40 mm 

átmérőjű) kapcsolódó támogatásra nyújthat be pályázatot.  

 

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra: 

 

 az önkormányzat 2018. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata, 

 az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak 

ellátásában részesülők száma,  

 az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), 

 a 2019. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva 

kettővel).  

 

 

Mindezek alapján Medgyesegyháza  333 fő után igényelhet támogatást: 

 

- kemény lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m
3
/ellátott 

tűzifa mennyiséget igényelhet,  

-  lágy lombos tűzifa igénylése esetében az önkormányzat legfeljebb 3 m
3
/ellátott 

tűzifa mennyiséget igényelhet, 

- barnakőszén esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott mennyiség igényelhető. 

 

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A támogatás mértékét két tényező, a településnek a kedvezményezett településekről szóló 

105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti besorolása, valamint az igényelt 

tüzelőanyag fajtája határozza meg.  

 

Medgyesegyháza a hivatkozott Kormányrendelet szerint nem tartozik a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, így csak akkor használhatja fel 

a támogatást, ha a tüzelőanyag beszerzéséhez önerőt biztosít. Ennek mértéke szintén 

tüzelőanyag-fajták szerint változó.  A Medgyesegyháza településre vonatkozóan 



maximálisan igényelhető tüzelőanyag mennyiségeket, költségüket és az önerő mértékét az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

 

Tüzelőanyag 
Támogatás 

mértéke 

Szükséges 

önerő 

Igényelhető 

maximális 

mennyiség 

Igényelhető összes 

bruttó támogatás 

Vásárláshoz 

szükséges összes 

bruttó önerő 

kemény 

lombos tűzifa 

(2 erdei m
3 

/ellátott) 

 

 

17.000,-Ft/m
3
 

+ ÁFA 

1.000,-Ft/m
3
 

+ ÁFA 

333*2=666 

 m
3
 

666*17.000*1,27= 

14.378.940,-Ft 

666*1.000*1,27 = 

845.820,-Ft 

lágy lombos 

tűzifa  

(3 erdei m
3 

/ellátott) 

 

 

10.500,-Ft/m
3
 

+ ÁFA 

1.000,-Ft/m
3
 

+ ÁFA 

333*3=999 

 m
3
 

999*10.500*1,27 = 

13.321.665,-Ft 

999*1.000*1,27 = 

1.268.730,-Ft 

Barnakőszén 

(6 q
 
/ellátott) 

 

 

 

 

2.500,-Ft/q 

+ ÁFA 

500,-Ft/q 

+ ÁFA 

333*6= 

1.998 q 

1.998*2.500*1,27= 

6.343.650,-Ft 

1.998*500*1,27= 

1.268.730,-Ft 

 

A tüzelőanyag szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó 

költségek a települési önkormányzatot terhelik, valamint a támogatásban részesülőktől 

semmilyen ellenszolgáltatást nem kérhet. 

 

A támogatás további feltétele, hogy a Képviselő-testület a tüzelőanyag megvásárlását követő 

legkésőbb 10. napon hatályba lépő rendeltében szabályozza a 2019. évi igénylés feltételeit 

akként, hogy a támogatáshoz jutásban 

 az aktív korúak ellátására jogosultak, 

 időskorúak járadékára jogosultak, 

 a települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultak), 

 a Gyvt. szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok előnyt 

élvezzenek. 

 

 Háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 tűzifa vagy 10 q szén biztosítható. 

 

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásával kapcsolatos feltételek ismertetése a pályázat 

benyújtásához illetve a részvételi szándékról szóló döntés meghozatalához szükséges.  

 

A fentiek figyelembe vételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

vitassa meg, majd hozza meg döntését. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt kíván 

benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázaton,  

 



A/ változat: 

666 erdei m
3
 mennyiségű kemény lombos tűzifa vásárlásához. A Képviselő-testület a 

tüzelőanyag beszerzéséhez 1.000,-Ft/erdei m3 +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó  

845.820,-Ft összegű önrészt biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének szociális 

előirányzata terhére. 

 

B/ változat: 

999 erdei m
3 

mennyiségű lágy lombos tűzifa vásárlásához. A Képviselő-testület a tüzelőanyag 

beszerzéséhez 1.000,-Ft/erdei m3 +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó 1.268.730,-Ft 

összegű önrészt biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének szociális előirányzata 

terhére. 

 

C/ változat: 

1.998 q barnakőszén vásárlásához. A Képviselő-testület a tüzelőanyag beszerzéséhez 500,-

Ft/q +ÁFA összegű, összesen legfeljebb bruttó 1.268.730,-Ft összegű önrészt biztosít az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének szociális előirányzata terhére. 

 

A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit valamint a rászorulókhoz 

történő eljuttatását vállalja, ellenértéket a lakosságtól nem kér.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a lebonyolításhoz szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szociális igazgatásról és a települési támogatás keretében nyújtott 

ellátásokról szóló helyi rendelet aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás 

elbírálása érdekében.      

            

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető  

  Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző 

 

Határidő: a pályázat benyújtására - elektronikusan 2019. augusztus 01. és papír alapon 2019. 

augusztus 02.  

 

 

Medgyesegyháza, 2019. július 12. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                   polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

  dr. Kormányos László s.k.       

               jegyző     


