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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati információs rendszerben hirdették ki az idei évre vonatkozó szociális tűzifa program
szabályait, az előterjesztés készítésének pillanatában BM-rendelet nincs róla. A megjelent pályázati
felhívás rögzítette a szociális célú tűzifa-támogatás igénylésének szabályait.
Csak azon önkormányzatok nyújthattak be pályázatot, melyek lakosságának száma a KSH 2020. január
1-i adatai alapján az 5 000 fő lakosságszámot meg nem haladja.
Rövid határidőt tűzött a Belügyminisztérium, a pályázat 2020. augusztus 5-én jelent meg, és augusztus
31. napjáig lehet beadni az igényeket. Azt, hogy az önkormányzat mekkora mennyiségű és minőségű
tűzifát igényelhet, részletesen tartalmazza a pályázati kiírás, az alábbiak szerint: a 2018. évi
közfoglalkoztatottak létszáma és a 2020. január 1-jei lakosságszámból a 80 év felettiek összessége alapján legfeljebb 2 m3/ellátott, kizárólag kemény lombos tűzifa mennyiséget igényelhet az
önkormányzat. Ennek alapján maximum 92 m3 fa igénylésére nyújthat be önkormányzatunk határidőben
pályázatot a rendszer által generált űrlap számítása szerint.
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések közé nem tartozó önkormányzatok – mint, amilyen
településünk is-, kemény lombos fafajta esetében 16 000 ft/erdei m3 + Áfa összegű támogatást
igényelhettek.
A pályázati igénylő rendszer 92 erdei m3-t kalkulált, mint az Önkormányzat által maximálisan
igényelhető mennyiség, mely azt jelenti, hogy a támogatáshoz még 116.840- Ft-t, azaz Száztizenhatezernyolcszáznegyven forintot kell az önkormányzatnak saját erőként hozzátenni. (1000 Ft/m3 +Áfa az
önerő mértéke)
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A pályázati kiírásban foglalt szabályok szerint a településünket terhelő önrészen felül a szállítási
költséget is az önkormányzatnak kell viselnie. Ennek mértéke attól függ, hogy az erdészet melyik
telephelyéről szállíthatjuk majd településünkre a fát.
A döntés egyedi felülvizsgálat alapján születik meg, a Belügyminiszter a 25 m3 feletti igényeket
egyedileg bírálja el a közfoglalkoztatottak létszámát viszonyítva az aktív korú lakossághoz, ezáltal
rangsorolva a településeket.
A támogatást 2021. február 15. napjáig kell kiosztani, a teljes támogatást pedig legkésőbb 2021. március
31. napjáig kell felhasználni. A támogatás felhasználásáról - a kincstár felé - 2021. április 15. napjáig
kell elszámolni.
A támogatást is szigorúan rögzítettek szerint átlagosan (± 5 %-os tűréshatárral elfogadható) 100 cm
hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megvásárlására lehet fordítani. Kemény lombos vastag tűzifa
esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 %-a lehet a nem kemény lombos fajokból
származó fajta.
A kiírás rögzíti, hogy tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó
költségek a települési önkormányzatot terhelik. A települési önkormányzatnak a pályázat benyújtását
megelőzően nyilatkozatba rögzítetten vállalnia kellett, hogy a szociális tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
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A szociális célú tűzifa támogatás kiosztásához a támogatási szabályokat rögzítő külön önkormányzati
rendelet megalkotása idén nem szükséges, a hatályban lévő rendeleti szabályozás megfelelő, azonban
az önerő biztosításához külön határozat hozatala szükséges
Ezért a fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslatot elfogadásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati
kiírás alapján vállalja, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséből
biztosítja a településnek juttatandó támogatási összegre jutó 116.840 Ft,- azaz
Száztizenhatezer-nyolcszáznegyven forint önrészének biztosítását és a szociális célú tűzifa
támogatás jogosultak részére történő juttatásához szükséges szállítási költségeket is biztosítja
ezévi költségvetéséből, a fent hivatkozottak szerint.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza és kijelenti, hogy a
szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
3. Egyúttal felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szociális célú tűzifa
támogatással kapcsolatban szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket megkösse,
okiratokat aláírja, a kiszállításhoz kapcsolódó operatív döntéseket meghozza és intézkedéseket
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megtegye. Ideértve a fa kiszállításával megbízandó fuvarozó kiválasztását és a vele történő
szerződéskötést is.
4. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a
szükséges fedezetet a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához biztosítsa és a költségvetési
rendelet következő módosításakor a COFOG 107060 „Egyéb szociális ellátások” szakfeladat
terhére tervezze be az 1. pontban megjelölt önerő mértékét.
Felelős:

Határidő:

Molnár-Nagy Béla polgármester
Dr. Németh Balázs jegyző

4. pontra

2020. augusztus 31.
költségvetési rendelet módosítása során

1-3. pontra
4. pontra

Kelt: Rábapatonán, 2020. augusztus 10. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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