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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. július 18-i ülésére 

 
 
Tárgy: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatásra 
 
 

Tisztet Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. 
 
A 2019. január 1-jei adatok alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra pályázhatnak. 
 
Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján került meghatározásra: 

 az önkormányzat 2018. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata, 
 az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak 

ellátásában részesülők száma, 
 az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve  
 a 2019. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva 

kettővel).  
 
Az önkormányzat által igényelhető tűzifa mennyisége 172 m3. 
Az önkormányzat által igényelhető barnakőszén mennyisége 516q. 
 
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa 
mennyiséget, barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott 
mennyiséget igényelhet. 
 
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 
 
Nyirád vonatkozásában a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 17 000 
Ft/erdei m3 +áfa. A támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül 1000 Ft/erdei 
m3 +áfa önrész vállalása. 
 
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 
2019. 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 elvezzen előnyt, és 

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 
A pályázatot elektronikusan (2019. augusztus 1. 16:00 óra) és papíralapon (2019. augusztus 
2.) is be kell nyújtani. 
 
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázatott összeg keretein belül a 
miniszter állapítja meg, akként, hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 
m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. 
 
A támogatást az önkormányzat +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-
35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti 
igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. 
Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a 
támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe. 
 
A támogatásból vásárolt tűzifát 2020. február 17-éig kell kiosztani a rászorulók részére. 
 
A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az 
önkormányzatot terhelik. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti 
„a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása” című pályázatra. 
 
A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 120 m3 szociális célú 
tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás 
igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus rögzítés: 2019. augusztus 1. 16:00 óra 
  papír alapon történő beadás: 2019. augusztus 2. 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait előterjesztésem megtárgyalására és elfogadására! 
 
Nyirád, 2019. július 11. 
 


