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Készítette: Öcel-Balog Debóra Bettina pályázati referens 

 

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 7. napi ülésére 

 

 

Tárgy:  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatás igénybevételével kapcsolatos feltételek  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális tüzelő megrendelésének folyamata zajlik. A legelőnyösebb ajánlatot adó 

vállalkozó arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy ismét megemelkedett a szén ára, 

5 715 Ft/q-ról 5 953 Ft/q összegre.  

 

Arról is tájékoztatást adtak, hogy raklap alapú a szállítás, mely raklaponként 40 db 24 kg-os 

zsákokban történne, mely raklaponként 960 kg szenet jelent. Ezek alapján 100 db raklap 

kerülne szállításra. Így a korábban tervezett 929 q szén helyett 960 q szenet szükséges 

megvásárolni, a szállítási díj előre láthatóan bruttó 1 193 800 Ft lesz. A szállítási költség 

változásának jogát a szállító cég fenntartja, ha idő közben az üzemanyag ár 10% emelkedést 

produkál. 

 

Önkormányzatunk 929 q barnakőszén vásárlásához, 2 949 575 Ft összegben nyert 

támogatást. A 100 raklap szén 5 715 000 Ft-ba kerül, így az önrész bruttó 2.359.660. Ft 

összegről bruttó 2.765.425. Ft-ra emelkedik.  
 

 

Fentiekre tekintettel kérem, szíveskedjen a T. Képviselő-testület a 143/2022. (IX.27.) Kt. 

határozatát hatályon kívül helyezni és új döntést hozni.  

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást nyert a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 

kiírt pályázaton, 929 q barnakőszén vásárlásához, 2 949 575 Ft összegben nyert támogatást.  

 

A Képviselő-testület 960 q szenet kíván vásárolni, a tüzelőanyag beszerzéséhez 2 765 425 Ft 

összegű önrészt biztosít a 2022/2023. évi költségvetésének szociális előirányzata, valamint a 

2022/2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére. 

 

A Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségeit, valamint a 

rászorulókhoz történő eljuttatását is vállalja, ellenértéket, ellenszolgáltatást a lakosságtól nem 

kér.  

 

A  Képviselő-testület a szociális tüzelőanyag szállításának költségére bruttó 1 193 800 Ft 

összeget biztosít a 2022/2023 évi költségvetés tartalékkerete terhére.  
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Felhatalmazza a polgármestert a lebonyolításhoz szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felkéri a jegyzőt a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló helyi rendelet 

aktualizálására és testületi ülés elé terjesztésére a támogatás elbírálása érdekében.  

            

Felelős: Kraller József polgármester 

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  Öcel-Balog Debóra Bettina pályázati referens 

Határidő: azonnal 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 143/2022. 

(IX.27.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. november 7. 

 

 

 

 

        Kraller József s.k.  

        polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

  dr. Kávássy Leila Viola s.k.        

               jegyző     


