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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A belügyminiszter 46/2014. (IX.25.) BM rendelete értelmében a 2014. január 1-jei 
lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz  kapcsolódó támogatási igényt nyújthatnak be.  
 
A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+ÁFA, szén 
esetében 3000 Ft/q+ÁFA. A támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül 
kemény 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 
átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott  tűzifa vagy  6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet az 
önkormányzat  
 
A tűzifa, valamint a szén szállításából  – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – 
származó költségek a települési önkormányzatot terhelik. 
  
A támogatást az önkormányzat 2015. február 15-éig használhatja fel, a támogatás 
felhasználásáról 2015. március 31-ig kell elszámolni.  
 
Halimba településen január-március hónapokban a lakásfenntartási támogatásban részesülők 
átlagos száma 37 fő volt.  
 
Az önerő: 1.000.- Ft + ÁFA = 1.270.- Ft. Fuvar költség: 2.500.- Ft + ÁFA = 3.175 - Ft. = 
4.445- Ft/m3. 
1.270.- Ft x 40 m3 = 50.800.- Ft. 
 
A lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos száma alapján az önkormányzat 74 m3-re 
pályázhatna, de a költségvetés nem teszi lehetővé ennyi önerő biztosítását, így az 
önkormányzat  40 m3 fára kíván pályázni és erre 50.800.-Ft  önerőt biztosít a költségvetésből.  
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Kérem a T. Képviselő-testület, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjék.  
 
 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT    
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylésére.  
A támogatáshoz biztosítandó önerőt az önkormányzat a 2014. 
évi költségvetéséről szóló  1/2014. (II.3.) önkormányzati 
rendeletében szereplő tartalék terhére kívánja biztosítani.  
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szociális 
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás 50.800.- Ft 
összegű önerejét a költségvetési rendelet soron következő 
módosításába építse be.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: igénybenyújtásra:             azonnal 

költségvetési rendelet soron következő   
módosítása 

 
 
 
Halimba, 2014. szeptember 26. 

 
 
 

                                                                                  TTóóbbee ll   JJáánnoo ss     
polgármester 


