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Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdet, – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont szerint a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról
szóló pályázat kiírásra került. A pályázati kiírás alapján az érintett önkormányzatok a tüzelőanyag
vásárlással kapcsolatos pályázatukat legkésőbb 2019. augusztus 2 - ig nyújthatják be postai úton (az
elektronikus rögzítés határideje: 2019. augusztus 01., 16:00, melyet az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben kell rögzíteni.) a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye
szerint területileg illetékes területi szervéhez. Az igénylés feltételei a pályázati adatlap egy eredeti és
egy hitelesített másolati példánya, valamint a képviselőtestületi határozat másolata, mely tartalmazza a
pályázat benyújtásáról szóló határozatot, illetve az saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást,
valamint az Ávr. 75.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
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 18 000 Ft/erdei m3+áfa,
lágy lombos fafajta esetében 11.500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,
b)
az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos
fafajta esetében 17 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 10 500 Ft/erdei m3+áfa,
szén esetében 2500 Ft/q+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, lágy lombos
fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.
Fenti rendelet alapján Aszófő község az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékében
szerepel. Ennek értelmében a pályázati kiírás alapján 17.000,- Ft/erdei m3 + áfa támogatásban
részesülhet a település és 1000,- Ft/erdei m3 áfa önrész vállalása a pályázat feltétele.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2018-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám
adatának átlaga, illetve a 2019. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának
együttes száma alapján került meghatározásra. Aszófő maximálisan 32 m3 tűzifát igényelhet.
A fentiek alapján Aszófő Község Önkormányzatának a pályázat benyújtásához 32.000,- Ft + áfa
önrészt kell vállalnia.
A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben kell, hogy szabályozzák a szociális
rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a
kincstárnak be kell nyújtani.
Az önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha a minőségi
követelménynek megfelelő tűzifát, a kemény lombos fafajta esetében 17 000 Ft/erdei m3 + áfa, szén
esetében 2 500 Ft/q+áfa árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. A tűzifa, illetve szén
szállításából – ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a települési
önkormányzatot terhelik.
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2020. február 17-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március
31- éig történhet meg. A támogatás felhasználásáról 2020. április 15-éig kell elszámolni.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a támogatási igény
benyújtásáról.
Aszófő, 2019. július 12.
HATÁROZATI JAVASLAT
…./2019.(..).határozata
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot
nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 32 m3 mennyiségű keménylombos tűzifa
megvásárlásához támogatási igényt nyújtson be a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz való
eljuttatást is, - származó költségeket.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 32 erdei m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához a
32.000,- Ft + áfa összegű saját forrást az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének szociális kerete
terhére biztosítja.
Felelős: Keller Vendel polgármester
Határidő: 2019. augusztus 01. az igény elektronikus benyújtása

