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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 13-án tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.9 pontja szerinti a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
2018. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2017. évben foglalkoztatott
közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2018. január 1-ei lakosságszámból a 80
év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban
együtt: ellátott).
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa
mennyiséget igényelhet az önkormányzat.
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott
települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei
m3+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta
esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa.

(c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának
feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa mértékű
önrész vállalása.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a
2018. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A Pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a
célra kialakított pályázati felületen történik.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2018. augusztus 31.
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2018. szeptember 3.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2018. szeptember
28-ig.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormanv.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően
soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.
A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 535 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai
által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő
megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa
mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a
meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban
meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a
támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát 2019. február 15-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb
2019. március 31-éig történhet meg.
A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a
Kedvezményezettet terhelik.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
A pályázat keretében 68 m3 keménylombos tűzifa vásárlásához igényelhető támogatás
Az önkormányzat részéről 86.360 Ft önerő vállalása szükséges.

Határozati javaslat:
…/2018. (VIII…..) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be 68 m3 szociális célú kemény tűzifa vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
A Képviselő-testület a vásárláshoz szükséges 86.360 Ft önrészt
vállalja.
A Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.
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