Előterjesztés
Készült: Taszár Községi Önkormányzat 2021. július 22-i ülésére
3. napirend: 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
pályázat benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a települések
részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett nagy
segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben
csökkenthette a hozzájárulás.
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre került a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás).
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.
A támogatás részletszabályait a vonatkozó pályázati kiírás tartalmazza, amely az előterjesztés
melléklete.
Taszár Községi Önkormányzat 2020. évben 130 m3 szociális tűzifára adott be igényt, ezzel szemben
87 m3 támogatásban részesült, az önkormányzat saját forrásból még 13 m3-t vásárolt.
A pályázat során a következőkre kell figyelni:
A benyújtási határidő: 2021. augusztus 31.
Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.
A képviselő-testületi határozatban bele kell foglalni, hogy a települési önkormányzat a
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér

a szociális

Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm
hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa
esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból
származó fafajta.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. évi
igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
– rendeletben szabályozza.
A települési önkormányzat a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott
erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására fordíthatja.
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 a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot az önkormányzat
kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami a pályázati kiírásban meg van határozva, akkor dönthet
úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő
összegét nem csökkentheti, hanem a többletvásárláshoz mérten arányosan több önkormányzati önerőt
is kell biztosítania.
A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési
önkormányzatot terhelik.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy
példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az
átvétel idejét.
A megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak 2022. február 15-éig kell kiosztania a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2022.
március 31-éig történhet meg, azaz az erdőgazdálkodó részére legkésőbb 2022. március 31-éig kell
átutalni a megvásárolt tüzelőanyag árát. Az önkormányzatoknak az elszámolás során ennek
igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak kivonatát) hitelesítve kell az
Igazgatóság részére megküldeni.
A a tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében
e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2022. április 15-éig az Igazgatóság felé a
miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül.
Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó
önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a
felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2021. évi szociális célú
tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.
Amennyiben bármelyik határidőt részben nem tartja be az önkormányzat, az az elnyert támogatás
részleges visszafizetését vonja maga után!
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.) A belügyminiszter által a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi
XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1.pontja szerinti „A települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására”
a belügyminiszter által
meghirdetett pályázat 5/b pontja alapján Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa
igénylésére.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan
igényelhető, összesen 130 m3 keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be pályázatát.
3.) 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.
4.) Taszár Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján vállalja a támogatáson
felül kemény lombos fafajta esetében az 1000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrészt.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2021. augusztus 31. – az igény benyújtására
Taszár, 2021. július 14.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

