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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. augusztus 29-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához.
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt alpolgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
I. A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont
szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcím szerint.
A pályázati kiírás 3. pontja meghatározza a pályázók körét. A támogatásra a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2018. január 1-jei adatai alapján az
5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.
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 kerül meghatározásra.
Keménylombos tűzifa igénylés esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet
az önkormányzat.
A pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti,
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 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
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,
valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.25.) számú rendelete a
pályázatban foglaltakkal összhangban áll.

A pályázati kiírás 5. pontja értelmében a támogatás mértéke:
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. mellékletet alapján a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos
fafajta esetén 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8 500 Ft/ erdei
m3+áfa, szén esetén 3 000 Ft/q+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény
lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében
7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2 500 Ft/q+áfa,
c) a b) pontba tartozó települési önkormányzatok 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.
Önkormányzatunk vonatkozásában tehát 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.
A 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám 27 fő volt. A 2018. január 1-ei
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportba tartozók száma 27 fő volt. Az együttes létszám
alapján 54 m3 tűzifa vásárlásához kapcsolódóan igényelhető támogatás.
A fent leírtak alapján szükségessé vált, hogy az önkormányzat 54 m3 tűzifa vásárlásáról
intézkedjék, amelyet Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015.
(II.25.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 25.§ - 26.§ szerint,
használunk fel. A vásárolt tűzifa ingyenes kiszállítását önkormányzatunk vállalja.

Javaslom, hogy az önkormányzat vásároljon 54 m3 tűzifát, amely a Rendelet alapján
települési szociális célú tűzifa juttatásként kerüljön kiosztásra természetbeni ellátás
formájában. A szükséges forrást, önerőt, 54 m3 x 1.270,- Ft-ot, (68.580,- Ft) kerekítve 69.000
Ft – ot, valamint a szállítási költséget – legfeljebb 230.000 Ft-ot a költségvetési rendelet
„Szociális célú tűzifa” előirányzat terhére legfeljebb 300.000 Ft összegben biztosítjuk.
A pályázat elektronikus rögzítésének határideje: 2018. augusztus 31. 16 óra
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitassa meg, és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!
Határozati javaslat:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Forrás
biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázatot nyújtson be a Magyar
Államkincstár Ebr42 rendszerében, 54 m3 mennyiségű tűzifa megvásárlására
legfeljebb 69.000,- Ft önerő biztosításával, és legfeljebb 230.000 Ft összegben
szállítási költség vállalásával, mindösszesen legfeljebb 300.000 Ft összegben,
amelyhez a szükséges forrást a költségvetési rendelet „Szociális célú tűzifa”
előirányzata terhére biztosítja.
2. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor vezesse át.
3. Az önkormányzat a tüzelőt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja a rászorulóknak.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Takács Zsolt alpolgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2018. augusztus 28.
Takács Zsolt
alpolgármester

