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a Képviselő-testület 2016. szeptember 26-i  nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 

 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
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…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők 
több , mint felének „igen” szavazata szükséges ( egyszerű 
többség ) 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2016. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos Pályázati kiírás alapján az 5000 fő 
lakosságszám alatti település szociális tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra nyújthat be igényt, 2016. szeptember 30. napjáig. A támogatási igény 
benyújtására az Ebr42 rendszerben van lehetőség. 
 
A támogatás a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-
ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül 
meghatározásra. A támogatás mértéke – kemény lombos fafajta esetében – 14.000,- Ft/erdei 
m3+Áfa. A támogatás összegén túl önrész biztosítása is szükséges, melynek mértéke 1.000,- 
Ft/erdei m3+Áfa. A tűzifa szállításából, illetve a rászorulókhoz való eljuttatásából adódó 
költségek az Önkormányzatot terhelik. 
 
Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kérhet. 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzata a fentieket figyelembe véve legfeljebb összesen 66 
m3 szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó igényt nyújthat be. Amennyiben a pályázat 
pozitív elbírálásban részesül, úgy a támogatás mértéke 1.173.480 Ft, melyhez 83.820 Ft 
önrész, valamint a szállítási költség biztosítása szükséges. 
 
A támogatásban részesített Önkormányzatnak rendeletben szükséges szabályoznia a szociális 
rászorultság szabályait, az igénylés feltételeit. Ezt a rendeletet a támogatás elszámolásakor a 
Magyar Államkincstár részére kell megküldeni. A rendelet megalkotásához a támogató okirat 
szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
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HATÁROZATI JAVASLAT ...……/2016.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó, 
66 m3 keménylombos fafajta igénylésére 
vonatkozóan pályázatot nyújt be. 

 
2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a pályázathoz szükséges önrész – 83.820 Ft 
– összegét, valamint a szállítási költséget 
Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) rendeletében 
biztosítja. 

 
3.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a szociális célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

 
4.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:  Tóth Csaba polgármester 

 
 
 
 

Lesenceistvánd, 2016. szeptember . 
 
        Tóth Csaba 
        polgármester 
 


