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Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 16 -i ülésére
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásáról szóló BM. pályázati kiírás alapján benyújtható szociális célú tűzifa
támogatási igény benyújtásáról.
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 2018. január l-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési
önkormányzatok, szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra igényt nyújthatnak be.
Támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amelyik a szociális rászorultság és a
2018. évi igénylés részletes feltételeit -legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő- rendeletben szabályozza akként, hogy:
a, a szociális igazgatásról és a 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.
e, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor
d, vállalja hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér
Javaslatunk szerint a korábbi évekhez hasonlóan most is kemény lombos tűzifa vásárlásához
igénylünk támogatást.
A támogatás mértéke a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015 (IV.23.) kormány rendelet 2. melléklete alapján a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában kemény lombos fafajta
esetében 15.000.-ft/erdei m3+ÁFA. Fenti rendelet mellékletében szereplő önkormányzatoknak
( a gáborjáni önkormányzatnak) önerőt nem kell vállalniuk.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2017 évi átlagos közfoglalkoztatási létszám
adatának illetve a 2018 január 1-i lakosságszámából a 80 év feletti korcsoportos adatának
együttes száma alapján kerül meghatározásra. Ez a mi esetünkben 258 m3
A pályázat benyújtásának határideje 2018 augusztus 31.
A támogatási igénynek tartalmaznia kell a települési önkormányzatnak a támogatási igény
benyújtásáról szóló határozatát.

A miniszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig
dönt, legkésőbb 2018 szeptember 28-ig. de az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás
megítélésére is jogosult.
A támogatást a települési önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm
hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő
megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa
mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
A települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az
erdőgazdálkodótól , ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a
fentiekben meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a
települési önkormányzatot terhelik. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.
A települési önkormányzatnak a tűzifát 2019. február 15-éig ki kell osztania.
A rendeletben előírt feltételeknek megfelelően önkormányzatunk maximálisan 258 erdei m3
kemény lombos tűzifa igénylésére jogosult
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a maximálisan igényelhető
kemény lombos tűzifa igény benyújtásához, és biztosítsa a támogatásból megvásárolandó
tűzifának az erdészetből a településünkre szállításának és a rászorultak részére való
kiosztásának költségeit, a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Gáborján 2018 augusztus 8.

Határozati javaslat:

Gáborján Község Önkormányzati
Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról
szóló BM. pályázati kiírás alapján 258 m3 szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására.
A képviselő-testület a támogatással elnyert kemény tűzifa mennyiségének az erdészetből a
településünkre szállításának és a rászorulók részére való eljuttatásának költségeit biztosítja.
A szociális célú tűzifa támogatásért az önkormányzat a lakosságtól ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő:

2018 augusztus 31.
Gyula polgármester
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