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Tárgy:   Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről  
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9. szerinti „A 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”  

A „Pályázati Kiírás” 3. pontja értelmében, mint 5000 fő alatti település jogosultak vagyunk a 
támogatásra, a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtásához döntenie kell az önrész 
vállalásáról. A pályázatok elektronikus rögzítésének a határideje 2018. augusztus 31. A 
pályázatok papír alapon történő beadásának a határideje 2018. szeptember 3.  

Miután a „Pályázati Kiírás” 5. b) pontja értelmében a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 
melléklete alapján nem minősülünk kedvezményezett településnek, így 14.000.- Ft/erdei m3 + 
ÁFA támogatásban részesülhetünk kemény lombos fafajta esetében. Ennek feltétele, hogy 
1.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt vállalnunk kell. 

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám 
adatának átlaga, illetve a 2018. január 1-ei lakosságszámból a 80. év feletti korcsoportos 
adatának együttes száma alapján kerülhet meghatározásra. Keménylombos tűzifa igénylése 
esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifamennyiséget igényelhet.  

A közfoglalkoztatottak átlagos száma a 2017. évi mérlegbeszámoló szerint 5 fő, a 80 év 
felettiek száma a népességnyilvántartás adatai szerint 23 fő volt év elején. Az együttes létszám 
28 fő lenne, ami 56 erdei m3 igénylését teszi lehetővé. Javaslom, hogy pályázzuk meg az 
igényelhető maximális mennyiséget, a dönts a belügyminiszteré. Eddig éveken át 25 m3-t 
kaptunk.   Az igényelt tűzifa mennyiség önerő része (56 m3 x 1.000.- Ft) 56.000.- Ft + 15.120.- 
Ft ÁFA, összesen 71.120.- Ft.  

A benyújtott támogatási igényekről a belügyminiszter dönt a beérkező igénylések összesítése 
után. A megítélt támogatás az igényelt összegnél kevesebb is lehet. Elsődlegesen a 25 m3 alatti 
mennyiséget elégítik ki, az e fölötti mennyiségek esetén csökkentett mértékben osztják fel a 
rendelkezésre álló előirányzatot.  

Az eddigi szociális tűzifa támogatáshoz hasonlóan a szállítási költség is önkormányzatunkat 
terheli. Ennek mértéke ma még nem ismert, mert függ a szállítási helytől. A pályázati kiírás 
szerint a tűzifáért ellentételezés nem kérhető a segélyezettektől. 

A „Pályázati Kiírás” 6. pontja értelmében a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés 
részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – 
rendeletben kell szabályoznunk.  

A szociális tűzifa iránti igények elosztására vonatkozóan a természetben nyújtott szociális célú 
tűzifa támogatásról szóló 15/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendeletünk tartalmaz előírásokat. 
Amennyiben a Tisztelt képviselő-testület nem kíván a tavalyi rendeletünk feltételein 
módosítani, úgy új rendeletet nem kell alkotnunk. Döntenünk kell arról is, hogy az önrészt és a 
szállítási költséget milyen forrásból fedezzük.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 

 
        HATÁROZATI JAVASLAT 
 
                  I. 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
belügyminiszter által a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban 
költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9. szerinti „A települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása” jogcímhez kapcsolódó támogatására 
kiadott „Pályázati Kiírás” 3. pontja alapján, mint 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó település vissza nem térítendő 
költségvetési támogatásra a pályázatát benyújtja. 

A pályázati támogatást a „Pályázati Kiírás” 5. b) pontja szerint, 
56 erdei m3 kemény lombos fafajtára, nyújtja be az 
önkormányzat, amely esetben a támogatás mértéke 14.000.- 
Ft/erdei m3 + áfa.  

A „Pályázati Kiírás” 5. c) pontja alapján a támogatás 
felhasználásának feltételeként előírt 1000.- Ft/erdei m3+áfa 
önrész biztosítását vállalja az igényelt 56 erdei m3 kemény 
lombos fafajta után, 56.000.- Ft + áfa, összesen 71.120.- Ft 
összegben.  

Vállalja továbbá a tűzifa szállításának költségeit is. 

Rendeletben szabályozza, hogy a szociális tűzifában 
részesülőktől a „Pályázati Kiírás” 6. pontjában előírt feltételnek 
megfelelően ellenszolgáltatást nem kér.    

Felhatalmazza a polgármestert a pályázatnak Magyar 
Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához történő soron 
kívüli benyújtására és a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére.   

            Határidő:  2018. augusztus 31. 
            Felelős:  polgármester  

 
                  II. 

      
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi  
költségvetése szociális kiadásainak a terhére 300.000.- Ft 
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a szociális célú tűzifa 
támogatással kapcsolatban benyújtott pályázatban vállalt önrész 
és a tűzifa szállítási költségeinek fedezésére. 
 
Határidő:  2018. december 31.  

            Felelős:  polgármester  
 
 
Gyulakeszi, 2018. augusztus 2. 
 

 Szennyainé Kovács Veronika  
                polgármester 


