
 

 

3. Napirendi pont 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Tárgy: 2018. évi Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló támogatás 

 

A 2016., 2017. évben nyújtott tűzifa támogatás pozitív tapasztalatai alapján javaslom, hogy az 

idei évben is kiírásra került tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra nyújtsa be 

pályázatát önkormányzatunk.   

2016. évben 150 m3 tűzifát igényeltünk és 59 m3-re kaptunk támogatást. Az önkormányzat 

által kötelezően vállalt önrész összege: 172. 339 Ft volt. A kiszállítás költsége – melyet 

szintén vállalnunk kellett:74. 930 Ft volt. 

 

2017-ben 208 m3-t igényelhettünk volna, 150 m3-re nyújtottunk be pályázatot 81 m3-re 

kaptunk támogatást. Az önkormányzat által kötelezően vállalt önrész összege: 102.870 volt. A 

kiszállítás költsége – melyet szint vállalnunk kellett - :267. 462 Ft volt. 

2016. évben az elnyert 59 m3 tűzifából 18 háztartás részesült támogatásban, míg 2017. évben 

az elnyert 81 m3 tűzifából 28 háztartásnak tudtunk segíteni a téli tüzelő beszerzésében. 

 

Az idei évben 204 m3-t igényelhetünk, javaslom, hogy az idei évben is 150 m3-e nyújtsuk be 

pályázatunkat. Bízunk a pályázatunk pozitív elbírálásban, hogy az idei évben is segítséget 

tudjunk nyújtani a rászorulóknak a téli tüzelőanyag biztosításában. 

 

HATÁROZAT TERVEZET: 

                                                                            …./2018. (VIII.28.) önkormányzati határozat 

 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1. 9 pontjában foglaltak 

szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatásra.  

A pályázati kiírás 5/b pontja alapján Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be kemény lombos szociális 

tűzifa igénylésére. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi 

átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2018. január 1-jei 

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a 

maximálisan igényelhető 204 m
3 

mennyiség ismeretében, figyelemmel helyi lakosság 

szociális helyzetére 150 m3 keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be pályázatát.  

3.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.  

4.) Nagylózs Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a 

pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 190.500 Ft. 

 

Felelős: Szigeti Éva- polgármester 

              Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző  

Határidő: 2018. augusztus 31. – az igény benyújtására 

 

 


