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SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. augusztus 11-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság nem tartozik a kiemelten hátrányos települések közé, ugyanakkor szociálisan rászorulók 
településünkön is élnek. A belügyminiszter felhívása alapján lehetőség adódott a szociális tüze-
lőanyag támogatás igénylésére, melynek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Igényelhető tüzelőanyag (Nógrád megye esetében): 

- keménylombos tűzifa, vagy 
- barnakőszén. 

Több éve már következetesen keménylombos tűzifára nyújtottunk be pályázatot. Jelen előkészí-
tés is ezt a lehetőséget tartalmazza.  
 
Az igénylés benyújtására az 5000 fő lakosságszám alatti települések jogosultak. Az igényelhető 
mennyiség az önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2020. ja-
nuár 1-i lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos száma, az aktív korúak ellátásában ré-
szesülők száma, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma alap-
ján központilag kerül meghatározásra. Rétság keménylombos tűzifa igénylése esetén 192 m3 
maximális támogatásra nyújthat be pályázatot.  
A támogatás mértéke 15.000 Ft/erdei m3 + áfa. 
Az önkormányzatnak vállalnia kell 1.000 Ft/ m3 + áfa önrész megfizetését, a hátrányos helyze-
tűek előnyben részesítését, valamint azt, hogy a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást 
nem kér. Egy háztartásnak maximum 5 m3 tűzifa adható.  
 
A pályázat elbírálása során a döntéshozó egyedi felülvizsgálat alapján dönt. A beérkezett igé-
nyek függvényében nem zárható ki, hogy csökkentett mennyiséget tudunk majd szétosztani. A 
települések közötti szétosztás szabálya a következő: 

- a 25 m3 alatti települési igények teljesítése, 
- a fennmaradó keret felosztása a közfoglalkoztatottattak 2018. évi átlagos létszámának, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának a település aktív korú 
lakosságához viszonyított arányban.  

 
Pályázni 2021. augusztus 31. napig lehet.  A miniszteri döntés legkésőbb 2021. szeptember 30-
ig várható. 
 
A kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeken felül a tűzifa vásárláshoz 
243.840 Ft önrész biztosítása szükséges. A biztosítandó önrész teljes összege – tekintettel ar-
ra, hogy a járulékos költségeket nem ismerjük – jelen pillanatban nem határozható meg.  
 
A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendeletünk szabályozza a 
szociális tűzifa támogatás nyújtásának felétételeit. 
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A Pályázati felhívást, az igénylés kitöltési segédletét és az előkészített pályázati adatlapot az 
előterjesztéshez mellékelem. 
 
 
A feltételek be nem tartása minden esetben a támogatás visszafizetését vonja maga után.  

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2021. augusztus 04. 
 
 
  
                                                                                                                  Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                   polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

2014-2020. évben benyújtott pályázat 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet 

22.§ 

 
   (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendeletben foglaltak alapján természetbeni jut-
tatásként egyszeri alkalommal, a rendelet szerint Rétság Város Önkormányzata számára 
megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított saját forrás terhére, kérelem 
benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa támogatást nyújt a szociálisan 
rászorultak részére. 

 
   (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban:  

a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 
%-át, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és 

c) igénylését az adott tárgyév szeptember 1. és október 31. között nyújtja be. 

  (3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az 
egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.   

  (4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 
a) aktív korúak ellátására, vagy 
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
 

  (5) A támogatást kérőnek a (4) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.  
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  (6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani az erre rend-

szeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. számú függelék tartalmazza.  
 
  (7) A kérelmet el kell utasítani, ha az (1) bekezdés szerinti keretösszeg kimerült, kivéve, ha 

külső forrásból az igény kielégíthető. 
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2021. (VIII. ………...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylé-
sének lehetőségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag 
igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 192 m3 keménylombos tűzifa támogatását kéri 
feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló 
15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja.  
 
A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér. Az igények elbírálása 
során figyelembe kell venni a szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati 
rendelet 22.§-ban megfogalmazott rászorultságot.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására.  
 
A Képviselő-testület az önrész 243.840 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási, őrzési, 
szétosztási, kiszállítási költségeket a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetés soron következő módosítá-
sakor az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.   
 
 
Határidő: igénylés benyújtására 2021. augusztus 31.  
                költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

     
 
          Jámbor Lajos 
                 jegyző 


