
?ályázati Kiírás

2016. augusztus ....

A belÜgyrrriniszter pályáz.atot hirdet a Magyarország 2016- évi központi kőltségvetéséról szótó
2015. évi C. tüvény (a továbbiakban: kottségvetési töl,vélry) l. nrelléklet lX. !.ielyi Ónkorlrrártyzatok
tánrogatásai fejeznt I 8. A helyi önkon:rárryzatok szociális célú tiizelóanyag vásárlásálroz kapcsolócló
kiegészítő liánlogatása jogcirn szerinti

telcnÜlósi §lkormárryzatok szociális cólú tüzelőanyag vásárl4s\o? kaDcsolódó kiegészítő
tám<lgatására

összhangban
- az állanrlráztartásr,ól szóló 20l 1. évi CXCV, törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a szátrrvitelúl szóló 2000. évi C. törvóny,, az áIlarrtlrázJartáslól szóló törvény vógrelrajtásáról szóló 36Sl2a1l. (XlI.3l.) Kornr. rendele{

(a továbbiakban: Avr.)
rende]kezéseivel.

l. Apályázaícélja

A Közigazgatási és Elektrolrikus Köeszolgáltatások Központi l{ivatalálrak 2016. január l-jei adatai
alaPján az 5000 f,o lakosságszámot nreg rrem |raladó település telepiilési önkorrnányzat szociális cólú
tűzifavásárláshoz vagry szérlvásárláslioz kapcsolódó 1ánrogatá sra pályáz|lat,

2. Ke l,ctösszeg

A helYi önkorrnárryzatok szociális célú tiizelőarryag vásárláslroz kapcsolóció kiegészítő tárnogatása
érdekében a lX. Heiyi önkonnányzatok támogatásai fejezeten belüli elóirányzat-átcsoporlosításról
szolŐ 142612016. (Vltt. 17.) Kornr, lratározat alapián létrel,1ozot1 címen 3 000,0 míIIió forint álI
renrlelkezésre.

3. Pályázók köre

A lárnogatás ra a Közigazgatási és Elekrronikus Közszolgáltaíások Központi Hivatalártak 20l 6. január
t-jei_ adatai alapján az 5000 fo lakosságszálnot ,róg p",r, halad'ó telepüiési önkonrrárryzatok
pályázhatllak

Az örtkorrnányzat egy fajta tilzelőalryag nregvásárlásához igényeihet tánrogafást.

Az igényellrető nrennyisóg az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglaikoztatási létszárrr adatának,
illetve a2016. január l-ei lakosságszárriból a 80 óv felefii korcsoportos adatának együttes szánta
al apj án kel,ii l rrreghatározásra (a továbbiaklran egyiitL ellátott).

Kenrénylonbos tűziía igénylése escl,érr az önkorttrátryzat legfeljebb 2 nr3/ellátott tűzifa niennyiséget
igényelhet.

LágY lombos tíizifa igénylése esetén az önkormárryzat legfeljebb 3 nr3/ellátott tűrzifa mennyiséget
igényellret. Lágy lonrbos ttizifa igénylésére kiáolag Fács-Kiskun, Bókés, Borsod-Abafli-Zeinpl6n,
Csongrád, FIajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szoinok, valarrrint Szabolcs-Szatnrár-Bereg nreg}ében'lévá
települési örrkol,rnányzat jogosult.

BarTiakószérr igénylése csetén az önkonnárryzat legfeljebb 6 q/ellátott szótl nrennyiséget igónyelhet.



4. Á tánrogaíás fornrája

A tálrrogatás vissza lrenr tórítendó költségvetési tárnogalás.

5- A tárnogatás mórtéke

A tártrogatás rnérléke

a) a kedvezrrrérryezett telepíilések besorolásáról és a besorolás fcltóteh,endszeréröl sz-óló l05/2015.
(lV. 23.) Komr, rendelet 2. rnellék|ete alapján a jelentös ntunkanélkü]iséggel sirjtott teleptilési
öltkorntáuyzat vonatkozásában, kenrény lornbos lafajta esetében l 5 000 Ftlerdei nl3+áfa, lágy lorrrbos
fafajta esetében 8500 l]ilcrdei rrr3+513, szélt esetében 3000 Ftlq4-áta,

b) az a) ponl-ba nern_ tartozó települési önkonnáttyzat voIlatkozásábatr, kemény lonrbos fafajta esetébctt
14 000 lrt/erdei m3+áfa, lágy lontbos fafajta esetében 7500 Ft/erdei nr3+516, szén esetében 2500
Ft/q-t,áfa.

c) a b) pontba tartozó települósi önkorntányzat vonatkozásálran a támogatás felhasználásálrak feltótele,
a támogatáson l'elül kemérty lonrbos fafa.iía esetébcn 1000 Ft/erdei tn3]-áfa, lá5l lorrrbos fafa.ita
esetóben 1000 Ftlerdei ltt'+áfa, szén esetébelr 500 F'l/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. P ályázatok benyújtásn

A tánlogalást az a te}epüIési önkonrrányzat igényellreli, anrelyik a szociális úsz-orultság és a 2016. évi
igónylés lószletes feltételeit - legkósőbb a 1üzelöanyag megvásárlását követó i0. napon iraíályba lépö
- rerrdeletben szabályozza akkónt, lrogy

a) a szociális igazgatásról és szociáiis e]iátásokró} szoló törvóny szerinti aktív korírak el|átására,
időskorúak járadékára, vagy - tekintet néIkül anrrak tennészetbeni vagy pénzbeli forrnábatl tönónö
nYÚjtására - települési tárnogatásra (e tánrogatásban rószesütők köziil különösen a laklratáslioz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésévei kapcsolatos tár:rogatásbarr részesülők) jogosult előnyt
élvezzen,

b) a gyermekek vódelrnéről és a gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott ha.lmozottan
lrátrányos lrelyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előIryt, és

c) háztadásoIrkéllt lcgfeljebb 5 n"r3 tűzifa vag} )0 q szen biztosítására kcrüIjön sor, valanrint

b) vállalja, hogy a szociális célír tűzifában vas/ szátben rószesülőtől ellerrszolgáltatást nerrr kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. o

A Pályázati Igénylő Ádatlap benyírjtása elektronikus úton a lrelyi önkonnányzatokér1 felelős nriniszter
által iizenreltetel1 eör42 önkormáriyzati infortrrációs rendsze&n keresztül, az erre a célm kialakított
pály ázati fel ti I eten töltén i k.

A pályázatok clektronikus rögzítésénck határidej e 20t6. szeptember 30.

Á pályázatok pnpír alapon törtónő beattásának határitleje 2016" október 3.

A pályázaíi igérryiő adatlapot és a további benyújtancló dokunreníunrokat papír alapon a Kincstár
területileg illetékes igazgatőságára (á továbbiakbari: igazgatóság) keil e|juttatlri egy eredeti és egy
násoJati példányban az alábbiakban ntegltatározott határidőig.

A ferrti haláridők elnrulasáása jogvesztő. h kizÁrólag papír alapolr benyújtott pályázali adatlap
érvényíelerr,



7. Benyúitandó tlokutncntutrrol<

Benyílitandó dokumentumok

l3envíritás módia

P=papír alapotr,
EP= elektroltikusalr és papír

alapolt is
Az ebr42 örtkorulányzati infornrációs reltdszerbett
kitöltött rrregfelelő }ályázati lgónylő Atlatlap
(kinyonltatva. aláírva. bélyeszővel ellátva)

1]P

) A pályázat benyírjtásáról szóló képviselő-testiileti vagy
közgyűIósi határozat nrásolata, rrrely tat,talnrazza a sajá|
fol,t,ás biztosítására vottatkozó isazoiást

P

3. Az Avr. 75. § (2) bekez-désc szcrinti nyilatkozatok EP

A benyújtott pályázatnak tat,talmazttía ke|| az l -3. pontok szerinti dokumentulnokat.

E. Iliánypótlás

A pályázatok szabáIyszeríisógi, fonnai és tartalnti felülvízsgálatát, a szükséges lriánypótlást az
lgazgatóságazAvr.70, § (3) bekezdése és 83, §-a alapján végzi.

Az tgazgáőság a felüIvizsgált pályáratok egy erecleti példányál a pályázat, illetve a hiánypótlás
beérkezését követő 8 rrapon belül vélerrrényével együtt továbbítja a lrelyi örrkorirrá,rryzatokért felelős
min i sáer (a továbbiakban : nrittiszter) részére,

Ha a Pályázó a lriánypótlásnak neln tesz eleget, va1y azt nenr nregfulelóen teljesíti, és errriat1 a
pályázat az elbírá]ásra jogosult szewnek nenr továbbítlrató, a pályázatot - egy nrásolati póldány
megtartásáva! - az ok rnegielölósével az lgazgatőság visszakii]di a ?ályázőmk és együrttal értesíti,
ho gy p ály ázata érvénytelen,

9. Pályárat elbírálása, döntfo

Egyedi felülvizsgálat alapján a tárnogatás rnértékét a megpályázott_ös§zeg keretein belül a lniniszter
állapítja meg, akként lrogy a tűzifa igényekböl elsödlegesell a 25 rrr3 alatti nrennyiségek, barllakőszén
igényekből elsődlegeselr a l00 q alatti mennyisógek telesítését kell biztosítalli. Az ezí meghaladó
rrrennyiségek ssetében, csökkentett, a közl'oglalkoztatottak 2015. évi átlagos létsánrárrak a település
aktív koú lakosságához (18_65 év) viszonyítolt alállyát figyelembe vóve kell a rendelkezésre álló
eIőirárryzatot feIosztan i.

A felosáás alapján a nriniszter az igéllyelt nreltnyisógrrél kevesebb tüzelőairyag nregítélésóre is
jogosult.

A minisáer a benyírjtott pályázatokól a rclrdelkezésre álló előirányzat elejéig, a pályázatok
nriniszterltez tölténö beérkezésót követő l 0 napon belül dönt, de legkésőbb 2016. októbcl 30-ig.



l0. Döntésről való értesítés

A ntiriiszter dÖntósór'Ől ,a rrycrtes pályázők (a továbbiakban: Kodvezrrréttyezrtl) elektronikus
tánrogatói okiratban, a tárlrogatásban nent részesiilt pályárÁk peclig ler,ólben a dtirrtóst kör,ető 2
nrunkalraPotr belülérlesülnek azebr42 öttkot,máttyzati i;foimációi renctszrren kereszJüt.

A PálYázatokkal kaPcsolatos dölríések a ww§,kalnq]yJ]u hclnlapon is közzótéíelre ker.ülnek.

A PálYázati dÖntéssel szenrbenjogot,voslatnak ltelye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetóség.

A KedvezniénYezett a tánrogatói okiratlal kapcsolatball az ebr42 önkontrányzati információs
rettdszerben a miniszteri döntést követö 2 nrunkanapon beltil észrevételt tehet. Elrnek elnrulasz;ása
csetén a tánrogatói okirzt elfogaclottnak tekintendő. Az ész-tBvéte! netn irányulhat nragasabb összegti
tánrogatás lnegítélésóre. Eszrevéte| esetén a Kedveznrónyezettel a Tánrogató egyeztet, Ámenrryiben ez
Öt naPon belÜl nenr vezct etedtnétryre, úgy a Kedvezmónyezett 

"lv"s"iti 
a tárnogatásrz valójogosrrltságáí.

1 1- Támogatás folyósítása

A miniszter a tántogalÓi okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 nttlikanapon belül
utalv_áttYozza a támogatást. A tárnogatást i Magyar Állanrkiicstár az utalválryozást követóett sorotr
kíviil, előfi nanszírozás keletéberr, egy összegben 

-ÚtyO.itlu.

12. Támogatás felhasználása

A tárnogatást a Kedveanéltyezett +/- 5% elfogadott tűrésl:alárú, átlagosan ]00 clrr ltosszú, 5_35 cm
áűnérőjű tűzilának a fővárosi ós a megfei korrrányhivaíal irdószeti igazgatóságai álíal
nYilvárrtar{ott ertlÓgazdáIkodóklót (a továbbiakban; ertlőgaz,dálkodó) tönéiő Áegvásárlására
fordítlratja. KenrénY lombos vastag tűzifa esetében a megváiárolt tűzifa tnennyiségétr-ek legfe§ebb
5%-a lehet a nenr kemótry lon.rbos fajokból származó fafajta"

Barnakőszétr vásárlása esetérr a támogat,ást a Kedvezlnélryezett 2040 mlrl átrrrérőjű barnaköszén
vásárlásra ford ítlratj a.

A_Kedvezrn énYezeLla tárnogatott menlryiségnél tobb tüzelöanyagot is vásárolhat, ha a meghatározot1
rninősógi követelrnáryeknek nregfclclO tiizelőanyagot u piryÍ-rnti kiír-asban irreghatározotl árrrál
kedvezőbb feitételekkel tudj a beszerezni,

AnrerrnYibert az önkorm ányzat a tüzelöalryagot ÁFa körön kívi.ili sladótól szerzi be, írgy a tárnogatás
fellrasználása során kizárólag a nettó táInogaiási összeg vehető figyelenrbe.

A Kedveznrérryeze11, a tánrogatásból vásárolt tüzifát,illetve szenet zotz. feuruár l5_éig osztja ki a
rászorulók tészére, a támogatás leljes össz-egének pénziigyi fellrasználása legkésőbb 2017]máreius 3l _

éig történhet nreg.

A tárnogatás átvételét átvételi elisnrervérry kiállításával kell igazolni 2 példányban, rrrelyből egy
PéldálrY a Kedvezntényezettet, egy péIdálry a tánogatásban lész.esültet illei nreg" Az átvételi
elisrnervÓIrYben fel kell ttintetni a tálrrogatásban reszesült ltevét, a tiizelőanyag fajtajit, valaniint az
átvétel idejét.

A tíizifa, valamint a szén szállításából - ideértve a rászorulóklroz va]ó eljuttatást is - sármazó
költségek a Kedvezrnén yazettetterhelik"

A fenti lratáridÖt követően fellraszrrált tánlogatás összege jogosulatlanrrl igónybe vett tárnogatásrrak
nrirrősii l.



l3. A íánrogaíás elszámolása ós ellenőrzósc

A t'ánrogatás felett a KedveanéIryezetl rcndelkezik, és fe]elős arrrrak jogszerű felhasználásáért.

A Kedveznrényezett a tárrrogatás fellraszuálásáról elkiilönített, naprakész nyilvárrlaúást vezet, a
tár'gYÓvle eső támogatásÉsz fclhaszlrá]ásáról tárgyév decenrber 3l-ei fordulónappal, az éves
költségvetési beszárnoló keretébelt ós relrdje szerint sálrrol el.

A Kedveanótlyezett a támögalás íbllrasználásárcit 2aW. április 15-éig az lgaz-gatóság feló a r:rirriszter
áIlaI kiadoll adatlaJr szerint sánrol el az ebr 42 rendszeretr keresáül, illetve papíl. alaporr. Az
elszárnolásban a szociális rászorultság és a 20l6, évi igónylés részletes feltéíele it tartalrnazó rendelstre
hivatkozni kell.

A kirrcstár'a tárnogatás elszámolásár,ől 2017, májrrs 22,ig elektronikus úton tájékozíatja a ttriniszlert.

A települési ötrkonlrányz-at által benyiljtott e]szátrtolás elfogadásáról, illetve visszafizetési
kötelezetlsóg rnegállapítása esetén a nriniszter a kincstár útján, ír,ásban 2017, július 30-áig tájókoztatja
az érinlett tel epti l ési önkorrnányz-atot.

I7a azlgazgatóság a pérrzügyi beszánro]ó Ávr,94. §-a szerirrti feliilvizsgálatát követóen megállapítja,
hogY a Kedvezlónyezptt a kapott 1árnogatási össz.eget nem a rrreglratározott célra, vagy csak részben
hasz.nálta fel, értesíti a Kedvezményezettet és a nrirrisztert. A jogosulatlanul igénybe vett tárnogatást,
tánrogatásrészt a Kedveanényezet1 az Ábt.53/A. §-ának és az Ávr, S3. § (3) bekezdós b) pontja ós a
9'7-99. §-ainak figyelenrbe vételével köteles azlgazgatóság úlián letnolldalti ós azt iigyteti kamattal,
illetóleg kósedelrni kamattal egyiitt visszafizetni. A helyi önkon:ráryzatokért feletős nriltiszter az Avr,
97. § (2)-(3) bekezdósek ós a 98. § (5) bekezdése szerint rnódosított tárnogatói okiratot, tárnogatási
szerúdőst - vagy visszavonásuk esetén az erről való éúesítóst - elektronikus irton az Igazgatőság
Útiáu küldi meg a Kedveznényez-ettnek, rnely atapján az lgazgatőság az Ávr. 99. § (2) beliezdésó
szerinti fi zetési felszólítást küld a Kedvezmélryezetlnek.

Részletfizetési kérelmet - a késedelr:ri kanrat kivéteiével - a Kedveznrényezett az Ávr.99. § (2)
bekezdésc szerinti visszafizetési határidőig rryújthat be az|gazgatósághoz, lra a kérelmező igazolja,
hogY kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetlré. Az |gazgatőság az
Avr, 99. § (3) bekezdése szerint rószlellizetési nlegállapodást köt a kórelntezővel. A tánrogatás
Pályázali Kiírásbarr nettr részlsíezet1 kérdéseit a tárnogatói okira1 tallallnazza.

A PálYazók, a páÍyázati kiít"ással és a ídmogaíós felhasználósával kapcsolatos szakntai kérdéseikket. a
Belügminisztériutll Ónkorntáruyzali Gazdaságí Főoszlályához (06-I/44t-169Q fordulhamak,



A szociális tüzelőanyag igénylési segédlete

A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális űzifa vásárlásának lehetőségét a
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságslag elmaradott települések lakosainak
fiítési kiadásait j elentő s mértékb en csökkenthe tte a hozzájárul ás.

A Kormány az ídei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre
került a támogatás átcsoportosításával kapcsolatos Korm. határozat, valamint a települési
önkormányzatok szociális célú bjzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szőlő pályázatiklirás (a tovabbiakb an: pályízati kiírás).

Igénylési feltételek:

A p íty azatnak tartalmazni a kell
. a pályázati adatlapot,
. a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vag,l kazgűlési határozat

másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást.

Amenn)riben a pályázó önkormán}zzatnak nem kell önerőt biztosítani a támogatási igény

ben}rújtásához" akkor a pályázat ben},újtásáról szóló képviselő-teshileti határozatot ke1l

mellékelni.

Ké{iük. hoey a pályázati kiírás 6. pontjában foelalt vállalást (a települési önkormányzat a

szociális célú ttízifában vagy szénben részesülőtől ellenszoleáltatást nem kér) is foglal_iák bele
a képviselő-testiileti határozatba.

Minőségi követelmények:

o Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat *.solo elfogadott
tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a
megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag íl:rzifa esetében a megvásárolt
űzifa mennyiségének legfelj ebb 5oÁ-a lehet a nem kemény lombos fajokból származő
fafajta.

o szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű
barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy

o a pályáaati kiírás 6. pontja alaplán a támogatást az a települési önkormányzat
igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylós részletes
feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
tépő - rendeletben szabályozza.

A fenti szabál}rozás azt jelenti. hogv az önkormányzatoknak legkésőbb a tiizelőanyag
megvásárlását követő 10, napie meg kell hozniuk a rendeletiiket.

Kériük. ügveljenek a pályázati kiírásban foglalt határidő betartására. amennyiben nem
teliesítik a pályázati kiírásban foelalt rendeletalkotási kötelezettséget, az az elnyert támoeatás
teljes összeeének visszafizetését vonja maga után!

. a pélyázati 7<tirás 72. pontja alaplan a tímogatást a települési önkormányzat a
fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott
er dő gazdálko d óktó I tö rtén ő tűzifa m e gvás árlás ára fo rdíthatj a.



Kérjük. ügveljenek a pályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól törtfoő vásárlási
kötelezettsée betartására. amennyiben nem a pályázati kiírásban meqhatarozott
erdőeazdálkodóktól vásárolják mee a hízifát. az az elnyert támogatás teljes összeeének
visszafizetését vonja maea után!

Szén vásárlása esetében apályázati kiírás nem tartalmaz az eladőra vonatkozóan olyan jellegri
korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszenet beszerezni, ezért kereskedelmi forgalomban
bárkitől lehet vásárolni, aki bamakőszenet forgalmaz.

. a pályázati kiírás i2. pontja a|apjan a kedvezm ényezett a támogatott merrnyiségnél
több tiizelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek
megfelelő tiizelőanyagot a páIyiaati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb
feltételekkel tudj a beszerezni.

Amennyiben a meghatarozott minőségi követelményeknek megfelelő fúzelőarryagot (ttízifa,
illefve bamakőszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami apáIyázatt
kiírásban meg van határozva, akkor dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is
vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét nem csökkentheti, hanem a

. ApáIyá-zati kiírás 12. pontia alapján a tiízifa, valamint a szén szállításából- ideértve a
IJ,

rászorulókhoz való eijuttatást is - származó költségek a települési önkormányzatot
terhelik.

. A pályázati l<tírás 12. pontja alapján a támoqatás átvételét átvételi eli§mervény
kiállításával kell igazolni 2 példányban. melyből e&v példany a Kedvezményezettet,
egy példány a támogatásban részesültet illet mee, Az átvételi elismervényben fel kell
tüntetni a támoeatásban részesült nevét" a ttizelőanyag fajtáját, valamint az átvétel
idejét.

Apályazati kiírás 12. pontja alapján megvásarolttlzelőanyagot a települési önkormányzatnak
2017. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére, atámogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2017. március 31-éig történhet meg, azaz az

erdőgazdáIkodó részére - szén vásárlása esetén, akitői a szenet vásárolták - legkésőbb 2017.
március 31-éig kell átutalni a megvásárolt ttizelőanyag árát. Az önkorrnányzatoknak az

elszámolás során ennek igazoláséra a hivatalos banki átutalásról kés2iilt értesítést, (arurak

kivonatát) hitelesítve kell az lgazgatőságrészére megküldeni.

Amenn}ziben bármelyik határidőt rószben nem tada be az önkormányzat. az az elnyert

támoqatás részleges visszafizetését vorlia maga után!

. A pályázatí klírás 13. pontja alaplán a települési önkormányzat a támogatás

felhasználásárőL 2017. április l5-éig az |gazgatóság felé a miniszter áItaI kiadott

adatlap szerint számol eI az ehr 42 rertdszeren keresztiil, illetve papír alapon.

Amennyiben a támogatásról a települési önkonnányzat nem számol el részben. vagv egészben

a pál}zázati kiírásban meqhatározott határidőn belül. az az elnyert támogatás részben. vaey

teljes összegének visszafizetését vonja maqa után!


