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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter augusztus hónapban pályázatot írt ki a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
18. pontja alapján az önkormányzatok számára vissza nem térítendő támogatás igénylésére tüzelőanyag 
vásárlására.  
 

Támogatást nyújthat be az 5.000 fő lakosságszám alatti település önkormányzata kemény lombos fafajta, 
lágy lombos fafajta vagy szén vásárlására. Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos 
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti 
korcsoportos adatának együttes száma alapján került meghatározásra. Kiszombor vonatkozásában 233 fő 
létszám figyelembevételével kemény lombos fa esetén 2 m3/fő, lágy lombos fa esetén 3 m3/fő, 
barnakőszén igénylése esetén 6 q/fő az igényelhető mennység. 
Pályázati feltétel az önrész biztosítása, szállítási költség fedezése, ideértve a rászorulókhoz való 
eljuttatást is.  
A kemény lombos fa kitermelése két területről történik,(132 erdei m3-ig Marosleléről, a fennmaradó 334 
erdei m3 Derekegyházáról) a szállítási költség a távolságokat is figyelembe veszi, ezért a szállítási költség 
megbontásra került. 
 

 Támogatás Önrész Szállítás Önkormányzati 
önrész 

 
 
Kemény 
466 
erdei m3 

 
 
14.000,- 
Ft/erdei m3 
+Áfa 

 
 
8.285.480,- 
Ft 

 
 
1.000,- 
Ft/erdei m3 
+Áfa 

 
 
591.820,- 
Ft 

(132 erdei m3) 
2.500,- Ft/erdei m3  

 +Áfa 

419.100,- Ft  
 
 
2.495.550,- Ft (334 erdei m3) 

3.500,- Ft/erdei m3  

 +Áfa 

1.484.630,- 
Ft 

Lágy 
699 
erdei m3 

7.500,- 
Ft/erdei m3 
+Áfa 

6.657.975,- 
Ft 

1.000,- 
Ft/erdei m3 
+Áfa 

887.730,- 
Ft 

2.200,- Ft/erdei m3 
+Áfa 

1.953.006,- 
Ft 

2.840.736,- Ft 

Szén 
1.398 q  

2.500 Ft/q 
+Áfa 

4.438.650,- 
Ft 

500,- 
Ft/q+Áfa 

887.730,-    

 
A támogatási igényt benyújtani az ebr42 önkormányzati rendszerben elektronikus úton 2016. szeptember 
30. napjáig lehet.  
A pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az igényelt tüzelőanyag fajtáját megbontani 
nem lehet, ezért a határozati javaslat a maximálisan igényelhető kemény lombos fa és lágy lombos fa 
esetére került előterjesztésre. 
A támogatást, megítélése esetén, 2017. február 15. napjáig használhatja fel az önkormányzat. 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést 
meghozni szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2016. szeptember 20. 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



„A” változat 
 
Tárgy: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. pontja alapján települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 
kiírt pályázat benyújtása 
 
____/2016.(______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen kiírt pályázatra 466 m3 
kemény lombos fafajta igénylésére.  
  
A támogatásnál maximálisan figyelembe vehető létszám 233 fő: 
- a támogatáson felüli önrész mértéke kemény lombos fafajta esetében:  

233 fő x 2 m3 x 1.000,- Ft + Áfa =  466.000,- Ft, azaz bruttó 591.820,- Ft, 
- szállítási költség 66 fő x 2 m3 x 2.500,- Ft +Áfa =    330.000,- Ft, azaz bruttó 419.100,- Ft és  
       167 fő x 2 m3 x 3.500,- Ft +Áfa = 1.169.000,- Ft, azaz bruttó 1.484.630,- Ft 
 
- önkormányzati önerő teljes összege: 2.495.550,- Ft. 
 
A Képviselő-testület az önerő 2.495.550,- Ft összegét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett természetben nyújtott segélykeret 
terhére biztosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 
tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



„B” változat 
 
 
Tárgy: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. pontja alapján települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 
kiírt pályázat benyújtása 
 
____/2016.(______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen kiírt pályázatra 699 m3 
lágy lombos fafajta igénylésére.  
 
A támogatásnál maximálisan figyelembe vehető létszám 233 fő: 
- a támogatáson felüli önrész mértéke lágy lombos fafajta esetében: 

233 fő x 3 m3 x 1.000,- Ft + Áfa =  699.000,- Ft, azaz bruttó 887.730,- Ft, 
- szállítási költség 233 fő x 3 m3 x 2.200,- Ft +Áfa = 1.537.800,- Ft, azaz bruttó 1.953.006,- 
Ft, 
- önkormányzati önerő teljes összege: 2.840.736,- Ft. 
 
A Képviselő-testület az önerő 2.840.736,- Ft összegét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett természetben nyújtott segélykeret 
terhére biztosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 
tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


