Előterjesztés
Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett 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 jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
Támogatás iránti kérelmet az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok nyújthatnak be, így
ez a lehetőség Pálháza Város Önkormányzata számára is nyitva áll. A támogatás mértéke Pálháza Város
Önkormányzata esetében kemény lombos fafajta esetén, 15.000,- Ft/erdei m3+áfa. A támogatás
feltétele 1.000 Ft/erdei m3+áfa önrész vállalása.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a
2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül
meghatározásra.
A maximálisan igényelhető mennyiség erre figyelemmel Pálháza esetében 118 m3.
A pályázat elektronikus rögzítésének határideje az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
2016. szeptember 30., továbbá a dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) területileg illetékes igazgatóságához is be
kell nyújtani 2016. október 3. napjáig.
A miniszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt. A miniszter
az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Az igényekből elsődlegesen a 25
m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított
arány figyelembevételével kerül felosztásra a rendelkezésre álló előirányzat.
A támogatást a települési önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 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 települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet
is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a
meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik, tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhető. A támogatást 2017. február 15-éig fel kell használni, a felhasználásáról 2017.
március 31-éig el kell számolni.
A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság
szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.
A rendeletben
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy 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, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
Amennyiben az Önkormányzat élni kíván a szociális tűzifa igénylésének lehetőségével, az alábbi
költségekkel kell számolni:
 Az önkormányzatnak önerő 1 000 Ft/erdei m3 + ÁFA összegben
 A szállításból adódó költségek, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztésben foglaltakat, amennyiben élni kíván
a lehetőséggel, szíveskedjen döntést hozni arról is, hogy a maximálisan igényelhető 118 m3 figyelembe
vételével milyen mennyiségű tűzifa tekintetében kerüljön benyújtásra támogatási igényünk.
Pálháza, 2016. szeptember 5.
Tisztelettel:
Szebeni Endre
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2016. (IX…….) kt. határozata
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igény benyújtásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt kíván benyújtani, …….
erdei m3 tűzifa vonatkozásában.
Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázati önerőt …… Ft összegben a saját költségvetése terhére biztosítja. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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Határidő: azonnal

