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A települési önkormányzatok szociális cé]ú ttizelőanyag vásár]áshoz kapcsolódó kiegészitó támoga!ásáíól szóló
46/2014. (IX. 25,) BM.cndelet

A teleptilési önkormráq.zatok szociális célú tiizelőanyag vrfutárláshoz kapcsolódó
kiegészítő nímogatásnak pályázatiL aÁat7apja
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Pályizafi Kiírás

2015. augusztm ....

A belüryminiszter páMzatot hird€í a Ma8yarorcág 2015. évi központi költségvetéseról sáló 2014.
évi C, törvény (a továbbiákban: költsé8vetési töryén9 1. mellékl€t rx. Helyi önkormányzatok
támogatá§ai fejezet 13. A h€M önkormányzatok szociá]is ce]ú tüzelóanyag vfuárlí§ához kapc§olódó
kiegészíó ámogalása jogcím szerinti

téleDülé§i önkormányz9íok smciáIis célú tüze|6anvag vá§árlá§hoz kaDc§olódó kie€€szító
támogaí.ás.ár9

össáangban
- az államMztaftá§ról §zóló 20t 1. évi cxcv. tirrvény (a továbbiakban: Áht,t- a sámvilelröl sáló 2000_ évi c. lörvény.- az álamházt"rtásól só'ó törvény végrehajtásáíól sáló 36812011. (XII. 31.) Kofln. Iendelet

(a továbbiakban: Ávr,)
rendelkezé§eivel.

1. Á páMzaa có§a

A Közigaz8atá§i és Elektronikus Kóz§zolgáttaások Központi Hivataiának 2015. janüíí l-jei adatai
alapján az 5000 fö lakosságsámot meg nem haladó település települési ön]ormányzát szociáIis éIú
tűzifavásárláshoz vary szénvásáIláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A helyi önkormányzatok szociális célú tijzelőanyag vásárlá§hoz kapcsolódó kiegeszíó tímogatása
érdekób€n a Ix. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előinínyzá-álc§opoItosíásról
szÁló 1503D0|5. (vII. 23,) Korm. haórozát alapján létrehozott cím9n 3 000,0 mitlió foriDt ál
rendelkezésíe-

3. Pálylizók köre

A táínogatá9ía a Kőzigaz}atási és Elektronikus Közsb]gáltanások Központi Hivátálánák 2ot 5. január
l-jei adatai alapján az 5000 fő lakossá8§ámot meg nem hal9dó települé§i örkormányzatok
pályázhahak,

Keménylombos tűzifa igénylé§e eseten a 20i4. december _ 2ol5. febfuár hónapokban laklásfenntaítfui
úno8arásbsn reszesü'ök sámának átlaga alapján legfeljebb 2 Ín'ietLalort t,iziru melrnyiséget
l gen}elhel áz önkormányzál,

Lásy lombos tűzifa i8énylése esetén a 20t4, dec€mbel - 2015, febíuáI hónapokban ]akásfenntartási
támo8atásbaí ré§zesülők sz{mának átlaga alapján legf€ljebb ] mrlellátott riizifa mennyiséget
igényelhet az önkonnányzat. Lalg loínbos írzifa igényiésére kiárólag Bács-Kiskun, Béké§, Bolsod-
Abalrj-Zemplén, csongrád, Hajdlí_Bihar, Jász_Nas/kuíl-szolnok, valamint szabolc§-szatmár-Bereg
megyében lévő települesi önkományzat iogosult.

Barnakőszén igénylése e§etén a 2014, december _ 20t5. f€bruár hónapokban lakásfenntartási
támogaásban részesülők sámának áiaga alapján legf€ljebb ó q/eliátott §zén meímyiséget igényelhet
az önkormányzát



4. A t6mogaíi§ íormáJe

Á támogatás Vissza nem téritendő költségvetési námogaá§

5. A támogátá§ mértéke

A ámogaás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáíól és a besorolás feitételíendsze.érő| sáló lo52015.
(IV. 23.) Korm. rende]et 2. melléklet€ alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott telepűlé§i
önkormányzat vonatkoásában, J<emény Jombos fafajta e§etóben 15 000 Ft/eídei m3dáfa, láry lombo§
fáf5jla eselében 8500 Fl/€rdei mJ, áfa, szén esetében 3000 F/q láfa.

b) az a) pontbá nem_ tartoó települési önkormányzat vonatkoá§ábaq k€mény lombos fafajta es€tében
]4 000 Ftleídei m5+áfa,lágy lombos fafajta esetében 75oo Fí/eldei m3+áfa, szén e§etéb€n 2500
Ftjq+áfa.

(c) a b) pontba taítozó települési ónkormányzat vonatkozísában a lamogatás felhaszrlálásának
feltélele. a !ámogaüá§on íelül kemény lombos {afajta eselében Io00 Fl/erdei ml+áfa. láry lombos
fafajta €seGben ] 000 Füerdei ml+áf4 szén esetében 5o0 Ft/q+áfa méítékű óníész vállalá§a.

6. Pályízatok benyújtása

A támoganá$ áz a települe§i önkoímányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2015. évi
igényles íészlete§ fellételeit - legkésőbb a tiizelöanyag megvásárlását követó 10. napon hatálybálépö
rendeletb€n szabáyozza akkén! ho§/

a) a szociális igazgatásíól és szociáis ellátásokól sáló törvény §zeriúi áktív koniak elláíá§áía,
időskoruak járadékáía, vary - íekintet nélkiil annak temészeíbeni vagy pénáe]i formában történő
n}ujíísá.a - települési támogatásra (e trámogatisban észesü|ők közül különösen a lakiatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselé§ével kapc§olatos tiámogáíásban részesülők) jogosult elón}'t
élvezzen,

b) a gyeímekek védelmérő1 és a s/ámügyi igazgatá§ól szóló törvényben szbályomtt halmozottán
hátnányos helyzetú ryeímeket nevelő család élvezzen §lönyt, e§

c) bááartásonként legfeüebb 5 m3 túzifa vas, 10 q szén biztosítfuára kerüUöí sor, valamint

b) vállalja, ho§/ a szociális éJú óziiíban vagy szenben észesüőtől ellensmlgáltaást nem kér.

A pályázatokat elekhoniku§an é5 papíralapfi i§ be kell nyrijtani,

A Pólyizatí lgé|ylő Adalaap benyujtása elekronikus úton a helyi önkoímányzatokért f€lelős minisáer
által üzemeltetett eóly'2 önkormánvzatit;nformációs rendszeren kercsáiil, az eíe a célra kialakított
pályázati felöleten t&ténik.

A pályázatok elektrotrikus ógzítósód€k haíárideje 2015. szept€mber 30.

A pályázaíok papír .lapon történő beadásának hátárideie 2015. október 1.

A páíyázetl igénylő adaílapot és a tovÁbbi benyuitandó dokumenfumokat papír alapon a Kincsiár
terüIetileg i|letékes igazgatóságrita (a továbbiakban: íEazgi^íÁság) ke]l eljuttatni €ry eredeti és egy
másolati példányban az alábbiakban meghatározott hat]áridői g.

A fenti baniridök elmllasáísa jogvesztő. A kiárőlag papi. slapon benyú:íóír payázaíi adaíIap
érvén},telen,



7. Benyújtandó dokum€ntumok

Benyújtandó dokumentumok
Benyúitás módia
P:papíí alapon,

EP- elektronikusan és papir
alapon is

1. A2 ?br42 őlkarínán zati jnformáci,cs r§ndszerben
kiíöllötl meg{eleló PÁlyáZáti lgényló Adaílap
( krnyomtat\,4 a]áirva. bélvepzÖvel ellátval

EP

2. A_ pályázat benyrljtás;ó' l-ztno t tpviseto-resrrterl vag1
kiizgyiilé§i halóroráí má.olala_ mely táríalmazza a sáját
forrás bi4osiLisára vonatkozó isazolá;t

P

3. Áz Avn ?5. § (2) bekezdése szerinü nyiÜ-kozatok EP

A benyujtotr pályázátnák íAííalmazlia keu az 13 _ pontok szerinti dokumentumokat.

8. Eiánypót|ás

Á pá,lyázatok sz.b.ilyszerúségi formai és tartalmi feli:lvizsgálatál, a szük§éges hián}póttást az
Igal8atóság a,/ AVr. 70, § í3} bekezdése és ?8, §_a alapján vé9i,

y:.l.e*9T::?P a,fejülviz§gr{lt pályázatok ery eíedeti péIdányát a páIyázat, illetve a hiánypótlá§
beerkezeset követó 8 napon belül véleményéve] együtt továbbitja á helyi önkoímányzatokért f;|elös
minisáer (a továbbiakban: mini§áer) íeszére-

ÍIa a Pálráző a hiánypótlásnak nem te§z eleg€t, vagy aá nem Inegfelelően teljesíti, ós emiatt a
Pályázat, az elbilílásía jogosüIt szervnek nem tovabiith ató, a pályáltat - egl" másotati péld,iny
megtartásá{al - az ok megielölésevel az lgazgatóság vissza'kutai a raty,izinaÉes egJnittal értesíti,
ho§/ páyázata éívén}telen,

9. PáIyázat elbíráIá§a, döíté§

Egyedi felülvi/.8lálal alapján a ümogatás ménékél B megpályiolt összeg kerehin belül a minjs^er
arlápluá me8. akkénl hogy a túziÍa igén}ekból el9ődleBe(en a 25 mJ alaiti mennyi(égel, barnakös7én
lgenyekbő] elsódlegesen a_t00 q alattj m€nnyiségek teljesíését kell bixosítanl. Ái ezt meghala<tó
mennylségek esetében. csökkentet! a lal(;sfcnníaűsi !ámogan{§ban részesülők ös§zlakosságsámhoz
viszonyított aíányát íiB/elembe véve kell a rcndelkezésre ál; előirányzatot fclosáaDi.

Az esetle8esen más.módon áz önkormányzát rendelkeásérc bocsátott téli tiizetőanysgot is fig/elenbe
lehel veDni s rendelkelsre álló elöüán}zál feÍosaása §oráll,

A fe]o,szfas alapján a miniszt€r az iggryelt mennyi§égnél kevesebb ttizelőanyág megítélésére is
Jogosuli.

A, miniszter 9 9"|ryl9tt pájyázatok ól a rendelkezósre ál|ó előirányzát eíejélg, a pályázaíok
m in iszterhez törtenó beerk€zését követő ] 0 rnpon b€lül dönt, de legké§őbú 2015. okóer 3 o-ig.

l0.Dönté§ól való érte§íté§

A miltiszter 
. 
dönteséról a Dyerte§ pályázők (a továbbiakban: Kedvezményezett) elekíronjkus

támo8atói okirátban, a trimo8aásban nem reszesűlt pátyíák pedig elektronikus leváben a dönté§t
követő 2 munkanapon b eliil éftesnlnek az ebr42 őnkormányzati info;ációs rendszeren keresztüI.

Á páyázalokka1 kapcsolatos döntések a www.kormany.hu hon]apon is közzétételre k€íülnek.

Á páyázati döntes§e] szembenjo8orvoslatnak helye nincs, és kifogás benjójtísára sinc§ lehetőség.



A Kedvezményezeíl a námogatói okirattal kápcsolatban az ebr42 önkoímaíyzati információs
í€ndszerb€n a miniszeli döntóst követó 2 munkanapon belül észíevételt te}tet, Ennek elmulasaása
e§eén a támogatói okilat elfogadottnak tekintendő. Az ész.evétel nem iíányulhat magasabb összegű
ámogatás negítélésére. Észí€vétel eseén a Kedvezínényezettel a Támogató eryeztet, Amennyib€n ez
öt napon belúl nem vezet eredméíyre, úry a Kedv€zményczett elveszíti a táúogatásra Való
jogo§ultsásít.

l l. Támog&t& folyó§ítá6a

A minisaer a támogatói okiíatok lo, pont §z€rinti elfogadását követó 2 munkanapon belül
útablányozzA a ámogaást. Á tfunogatást a Magyaí Állaí*incstá. az utalvályoást követŐ€n soron
kívül, előfinanszíroás keretéberl €gy ö§szegb9n folyó§ítja.

l2. Támogalás felha§ználá§a

A tálnogatást a Kedvezményezett +/_ 5% elfogadoú tűré§hatirú, átlagosan 100 cm hosszú 5-35 cm
átrnéüű tűzifának a főváro§i é§ a me§/ei kormáDyhivat{l €rde§zeti igazgató&ágái által
nyilvártartott erdőgazdálkodóktól (a íovábbiakban: erdógazdálkodó) íörténó m€§ásárlására
fordithatja, Kemény lombos vastag trűzifa esetében a megvá§áíolt tiizifa melrnyiségének legf€ljebb
5%-a lehet a nem kemény lombos fajokbó| sziímázó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esáén a iÁínogatá§t a K€dveznényezetl 20-40 mm átínéójü barnakősán
vá\árlásra ford'thatja,

A K€dvezményezett a úmogatott monnyiségnéI több tiizelőalysgot is vásárolhsq ha a meghatírozott
minőségi követelményeknek íneglelelö tüzelöanyagot a pályázati kiiíá§ban meghatározott ámál
kedvezóbb feltételekkel tudja beszeíezri.

Am€nnyiben az önkoírrányzt á tiizelőanyagot ÁI'A körön ljvüli eladótól szerzi b€, úgy a támogaí.is
felhasználása §orán kiárólag a nettó támogatisi össz€8 veheó íiryelembe.

A Kedveznényezett a ámogaásból vásárolt tűzifá! illetv€ s7trÉt 2016. februfu l5-éig osája ki a
rásmnrlók íésáre, a támogatás telje§ összegének péírlryi felha§znáIá§a tegkésőbb 2016. március 31-
éig &jrténhet meg.

A tiiáfa, valamint a §zén sáIlításából - ideérlve a rásmrulókhoz való eljt ttatást is - szárnáó
költségek a K€dvezményezettet tefh€lik.

A Íenti határidőt köveóen felha§znált támogatás összego jogosulailanul igénybe vett námogalasnak
miíósül.

13. A támogrt{s elsámolá§a é§ e €nórué§e

A támogatás felett s Kedvezményezett rendelkezik, és fel€lős annákjog§zeírü felhasmálásáért.

A Kedvezményezett a támogaás fe|hasznáIásáíól elkülönített, naprakész lyilvántaúist v€Zet, a
t{r§/évíe eső ámo8aúÁsresz felhasalálá§áról tá.§/év december 31-9i foídulónappal, az éve§
költségvctési besz{moló keretében és rendje szeíint sámol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhásznáásáról 2016. április 15-éig az lgazgatóság felé a minjszter
által kiadott adatlap szerint sámol el az ebr 42 íendszeren keresztül, illetve papír alapon. 

^zelszámolásban a szociáis íászorultság és á 2015, évi igenylés résretes feltételeii tartalmaá rendeletre
hivatkozni kell,

A kincstár a úámogátá§ elszimolásfuól 2016. máju§ 22-ig elekíonikus úton ájékoztaüa a miüisziert.



A telepüIési önkormányzat áttal benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve vis§zaíi"€tési
kötelezettség meglállapítá§a e§etén a miúiszter a kincsiir ú9án, íésb;n 20ló. júIiU§ 30-íig tájékoztatja
áz éíinretttelepülési önkormányzatot.

Ha az lPjaz}atósáq a pénzügyi besárnoló Ávr. 94. §-a szeíinti felülvizsgálaát követöen megállapitja,
ho8y a Kedveznényez€tt a k pott iánogatási ósszeget nem a meghatározott célra, vary csak részb€n
ha§ználta f€I, érteslli á Kedvezmén}e7ettei és n minisaeít. A jogo§ulallanul igénybe vett lámogáásl_
ümogaúsresá a Kedvezmény€Zefi a2 Áhl. 53/A. §-ának és az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) ponlja és a
97-99. §-ainat figelernb§ vételével kötole§ az Igazgatóság rltián lemondani és szt üryleti kamattal,
itletöleg késedelmi kamattal e5/ütt visszafizetoi, A helyi önkormányzatokéít felelős minisaer az Ávr-
97, § (2X3) b€k€zdés€k é§ a 98. § (5) bekezdóse §ze.int módosítoti !ámogatói oki.atot - visszavonása
eseén az erról való értesítést - olektíonik§§ írton az lga1BaíósáE útján küldi meg a
Kedvezrnényezettnek, mely alapján az lgjaz8alós6g az Ávr, 99. § (2) bekezdése szerinti fizetesi
fel§óIítíst küId a Kedv§zményezetlnek.

Részletfizeté§i kérelrnet - a kés€delmi kamat kiváelével _ a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2)
bekezdé§€ szeíinti vi§szafizetési határidöig nyijthal be áz Igázgató§ágho z, l1a akérelmeó lgazolja,
ho§, köteleá feladatainak ellátisát az eryösszegü visszafizetés v€sályeáetné, Az lgazeatas(E 

^zAv.. 99. § (3) bekezdése szerint r€szletfizetási me8allapodást kiit a kérelmezővel. A ámogaás
PáIy,áeati Kiínásban nem íeszletezett kádés€it a íámo galó'! okilattaíIl,ltna7za.

A pályiml, a pályázt ti kiírá§sal és a támogatás íelhasználósáral kapcsokíos szak ai kedéseikkel a
Behjgilírrírzléli&ft Ónkofmfulyzatí Gazdasági Főosztayóhoz (06J/44I-} 690) íordulhalnak



A szociális tüzelőanyag igénylési segédlete

A Kormányzat aZ elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlrisrinal lehetőségét a
telepiilések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévó önkormányzatok
részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak
fíitési kiadásait jelentős málékben csöktenthette a hozzájrirulás.

A Kormriny az idei évben is segítséget kíván n)ujtani a rászorulók részére, ezéIt kihirdetésre
került a tlrmogatás átcsoportosításával kapcsolatos Korm. határozat, valamint a települési
öniormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlrishoz kapcsolódó kiegészítő tíimogatásáról
szóló pályázali kiírás (a továbbiakban: pályliati kiírás).

I!.énvlési feltételek:

A pályázatnak tartalmaznia kell
. a pályázali adalapol
. a pályazat benyújtásóról szóló l<,lpl,iselőleslületi Nag,) k)Zgyűléisi hcltórozaí

másolata, mely tartalmazza a saját,forrás bíztosíld§ára vonatkozó igazolást.

Amenrr]rben a páIvázó önkormrin z
benvúitásához. akkor a ullyrizat benyúitásfu
me]]ékelni.

Kéiük. hoqy a Dávázati kiírás 6, Do
szociális célú tílzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltaást nem kérLi§]bglqljriLbglg
a képviselő-testiileli haliározatba.

Minőséqi követe]rnénYekI

. Túzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat +5oÁ elfogadott
túréshatárú, átlago§an l00 cm hosszú, 5-35 cm átmérójű túzifának a
megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásiirolt
túzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból szánnMó
fafajta.

. szén vásárlá§a e§etén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű
barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

Felhívj uk a 1igyelmet, hogy

. a pályázati kiírás 6, pontja alapjrin a támogatást az a települé§i önkorrnányzat
igényelheti, amelyik a szociáli§ rá§zorultság ós a 2015. évi igénylés ré§zlete§
feltóteleit - legké§őbb a tiizelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
lépő - rendeletben § zabályozza,

A fenti szabálvozás azt ielenti. hogy az önkormlínvzatoknak leqkésőbb a tüzelőanva,I
meqvásáTlá§á1 követó l0, naDig meg kell hozniuk a rendeletilket,

Kédük. ügyeljenek a pávázati kiírásban fog
teliesítik a Dályázati kiíIásban foq
telies összegének visszafizetését vonia maga ut ínI

. a pályázati kiirás 12. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a
főváro§i é§ a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai áItaI nyilvántartott
erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlá§ára fordíthatja.



Kériük. ügYeljenek a DálváZati kiíIásban meqhat&ozott erdógazdálkodóktól töfiénő vásáflási
kötelezettség betaltására. amenn],iben nem a Dályázati kiírásban meqhatáfozott
eldőgazdákodóktól vásfuoliák meg a túZifát. az aZ elnYert támogatás telies összeqéíek
visszafi zetését voni4Eaga ]]]!i!!|

SZén vrisárlása esetében a pályáZati kiírás nem tartalmaz az eladóra vonatkozóan olyanjellegú
korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszenet beszelezni, ezéIt kereskedelmi forgalomban
hirkitől lehet vásfuolni, aki bamakőszenet 1brgalmaz.

. a pályázati kiírás 12. ponlja alapján a kedvezményezett a tiimogatott mennyiségnél
több tüzelőanyagot is vásfuolhat, ha a megbatáTozott minőségi követelményekrrek
megfelelő tüzelőanyagot a pályiaati kiirásban meghatározott rirnál kedvezőbb
feltételekkel tudja be§zerezni,

Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tiizelőanyagot (túZifa.
illetve barnakőszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni. mint ami a pályázali
kiírasban meg van határozva, akkol dönlhet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is
vásárolhat, ilyenkor azonban a sziikséges önelő összegét nem csökkentheti" hanem a
többletvásárláshoz mérten alányosan több önkomlínyzati önelőt is kell biáosítania,

o A pályázati kiírás 12, pontja alapjrin a tilzifa. valamint a szén száIlításából idcértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is sz.tmazó köIt§éqek a települési öntománvzatot
terhelik.

A pályáZati kiírás 12. pontja alapján megvásárolt üze]őanyagot a települési önkormányzatnak
2016. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás telje§ összegének
pénzüg;ri felhasználá§a pedig legké§őbb 2016. márciu§ 31-éig történhet meg, azaz az
erdőgazdálkodó részére - szén vásárlása esetén, akitől a szenet vásfuolták - legkésőbb 2016.
marcius 3l-éig kell átutalni a megvásárolt tüzelőaüyag árát, AZ öntomanyzaloknak az
elszámolás solán eDnek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak
kivonatát) hitelesítvo kell az lgMgatóság részére megküldeni.

Amennviben bármelyik határidőt részben nem tartia be aZ önkormányzat" aZ aZ elnyert
támogatás részleges visszafizetését vonja maga után I

. A pályiuati kiírris 13, pontja alapjrin a telepúlési önkormányzat a támogatás
felhaszrráásáró] 2016. április 15-éig aZ Igazgatóság felé szrámol el a kincstár által
üzemeltetett elektronikus rendszeren, illetve papír alapon.

Amenn_}iben a lámogatás.ól a teleDúlési önlormánvzat nem számol el lészben. vagy egészben
a pii!&1z4!LLii!!l§b4! E9g114!!!!q b4táridőn belül. az aZ elnyert tímogaás lészben. vagv
telies összegének Visszafizetését vonja maga után!


