Szigetszentmárton Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2318. Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Tel.: 06-24-456-325, fax.:24-456-312
e-mail: jegyzo@szigetszentmarton.hu

Ügyiratszám: I. /180 - … / 2020.
Törvényességi szempontból
ellenőrizte és jóváhagyta:
P.H.
Dr. Cseh Balázs
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus …. napi soros és nyilvános testületi ülésére

TÁRGY

2.)

Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzat
szociális tüzifa vásárlás támogatására

ELŐTERJESZTŐ

Bencs Tamás polgármester

KÉSZÍTETTE

Dr. Cseh Balázs jegyző

MEGHÍVOTTAK

-

MELLÉKLETEK

-

pályázati felhívás

TÁRGYALÁS MÓDJA

nyílt ülésen

DÖNTÉSHOZATAL

egyszerű szótöbbséggel

2

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány az idei évben is biztosítja a szociális tüzelőanyag vásárlásának lehetőségét a
települési önkormányzatok részére, ezért kihirdetésre került a 2020. évi települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylésével
kapcsolatos Pályázati kiírás.
A pályázatok elektronikus úton történő beadásának határideje legkésőbb 2020.08.31.
A támogatásra az 5000 főt meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak az idén
is. Ezúttal is kemény- illetve lágylombos tűzifa, valamint barnakőszén beszerzésére
igényelhető vissza nem térítendő támogatás, azonban csak egyfajta tüzelőanyag
megvásárlásához igényelhető támogatás.
A pályázati kiírás szerint önkormányzatunk esetében a támogatás mértéke kemény lombos
fafajta esetében 15.000.- Ft/ erdei m3 +ÁFA, szén esetében 2500 Ft/q + ÁFA, melyből tűzifa
esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű összeget kell az
önkormányzatnak önrészként kell vállalnia.
2015. évben 90 m3-t igényeltünk és 49 m3 -re kaptunk támogatást, 2016. évben 96 m3-t
igényeltünk és 44 m3 tűzifát kaptunk, 2017. évben 90 m3–t igényeltünk és 54 m3 tűzifát
kaptunk, 2018. évben 192 m3 tűzifára nyújtottuk be az igényt és végül 122 m3-re kaptunk,
2019. évben 154 m3 tűzifára nyújtottunk be igényt és végül 91 m3-re kaptunk támogatást.
2020. évben a maximálisan igényelhető mennyiség Szigetszentmárton esetében 144 m3
keménylombos tűzifa vagy 432 q szén.
A javaslat az idei évben a teljes igényelhető mennyiség, azaz 144 erdei m3 keménylombos
tűzifa támogatási igény benyújtásáról szól, melynek önereje bruttó 182.880 Ft. Amennyiben
az előző évekhez hasonló mennyiséget kapunk, ezzel már jelentős segítséget lehet nyújtani a
rászorulóknak.
A támogatást kizárólag az erdőgazdálkodók által biztosított tűzifa vásárlására fordíthatjuk,
melyet szociális rászorultság alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására kell
felhasználnunk.
A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.
A megvásárolt tűzifát az önkormányzatnak 2021. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók
részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2021. március
31-éig történhet meg, melyről 2021. április 15-éig a Magyar Államkincstár felé köteles
elszámolni.
A támogatás további feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság és a 2020. évi
igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
hatályba lépő - rendeletben határozza meg 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 háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
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A támogatási igény benyújtásának feltétele a pályázati űrlap Ebr42 rendszerben történő
kitöltése, valamint az önerő biztosításáról szóló döntés képviselő-testületi határozata, mely
tartalmazza, hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A miniszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt
legkésőbb 2020. szeptember 30-ig, az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag
megítélésére is jogosult.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását, döntésüket pedig az SzMSz 18. § (2)
bekezdése értelmében egyszerű szótöbbséggel meghozni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
1. Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásával kapcsolatos Pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be
144 m3 mennyiségű keménylombos tűzifa megvásárlásához.
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt tűzifa
vásárlásához költségvetésében 144.000 Ft + áfa, összesen 182.880 Ft önerőt
biztosít.
3. A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Bencs Tamás polgármester, Dr. Cseh Balázs jegyző
Szigetszentmárton, 2020. augusztus 03.
Bencs Tamás
polgármester

