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Előterjesztés
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok támogatására, amely alapján 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra 2015. szeptember 30. napjáig nyújthattak be
pályázatot.
A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14.000.-Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 7.500.-Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2.500.-Ft/q+áfa.
A támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében
1.000.-Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1.000.-Ft/erdei m3+áfa, szén esetében
500.-Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.
A szállításból adódó költségek – beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is – a
kedvezményezett önkormányzat feladata.
A Képviselő-testület 2015. szeptember 14. napján tartott ülésén, 112/2015.(IX.14.) számú
döntésével úgy határozott, hogy a szén támogatást kívánja igénybe venni, és a 449.580.-Ft
önrészt vállalja. A szállítási feladatokat a miskolci székhelyű Ormosszén Zrt. átvállalja
önkormányzatunktól, a Magyar Posta közreműködésével házhoz szállítja a rászorulóknak.
A Magyar Államkincstár JNSZM-i Igazgatóság Államháztartási Irodájának 2015. szeptember
24-én kelt jelzése alapján önkormányzatunk pályázati igényét befogadták.
A támogatásban részesített önkormányzat - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatálybalépő – rendeletben kell majd szabályoznia a szociális rászorultság és az
igénylés részletes szabályait, akként, hogy
- az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

- a gyermekvédelmi törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család élvezzen előnyt, és
- háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
- vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A Szociális-és Művelődésügyi Bizottság a szociális célú szénre való jogosultságról
határozattal dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására.
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