Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-i ülésére
2. napirend : Döntés a 2020. évi szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 8 pontja szerinti A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A program azt a
célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak,
csökkenjen a háztartások tűzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai
alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú
tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.
A pályázatok elektronikus rögzítésének a határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázat benyújtásához a Képviselő-testületnek döntés kell hoznia az önrész vállalásáról.
A támogatás mértéke
5/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 16 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 10 500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,
5/b az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta
esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 9 000 Ft/erdei m3+áfa, szén
esetében 2500 Ft/q+áfa.
5/c a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának
feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.
Fentiek alapján Taszár község az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékében nem
szerepel. Ennek értelmében a pályázati kiírás 5/b pontja alapján 15.000,- Ft/erdei m3 + Áfa
támogatásban részesülhet, melyhez 1000,- Ft/erdei m3 + Áfa önrész vállalása a pályázat feltétele.
Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra:
- az önkormányzat 2019. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adata,
- az önkormányzat 2018. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában
részesülők száma, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma
(osztva hárommal,
- a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel)
Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3 /ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az
önkormányzat. Taszár községben az igényelhető kemény lombos tűzifa maximális mennyisége:
130 m3.
A fentiek alapján Taszár Község Önkormányzatának a pályázat benyújtásához 130.000 + 35.100 áfa
(= 165.100,- Ft) önerőt kell vállalni.
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg akként, hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti
mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti mennyiségek,
barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt
meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2018. évi OSAP 1206 szerinti
adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához
(18-65) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.
A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben kell, hogy szabályozzák a szociális
rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit, legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását
követő 10. napon hatályba lépő rendeletben akként, hogy a pályázati kiírásban szereplő jogosult előnyt
élvezzen az elbírálásnál.
A támogatást a kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm
átmérőjű tűzifának a Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által nyilvántartott
erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja.
Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a
nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
Előző években a SEFAG-tól szereztük be a tűzifát.
Az önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet tüzelőanyagot is vásárolhat, ha meghatározott
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.
Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március
31- ig történhet meg. A szállításból – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek
az önkormányzatot terhelik.
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a támogatási
igény benyújtásáról. Javaslom, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően keménylombos tűzifát
igényeljen az önkormányzat.
Határozati javaslat
1.) Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
belügyminiszter
által
a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet I.8 pontja szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím szerinti pályázati kiírás 5. b) pontja szerint a
maximálisan igényelhető 130 m3 kemény lombos fafajtára pályázatot nyújt be.
2.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is - származó költségeket.
3.) Taszár Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján vállalja a támogatáson
felül a kemény lombos fafajta esetében az 1000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrészt.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31. – a pályázat benyújtására
Taszár, 2020. augusztus 14.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

