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tiizetőanyag vásárlás támogatásához elkészített Dályazali kiíÍást.
A dokumentum a kormányzati honlapon is elérhető.

A Minisztérium tájéko ztatálsaszerint az önkormányzatok jövő hét elejétőUközepétől tölthetik az

adat1apot azEbt42 rendszerben, az elektronikus úton történő benyújtás határideje2017.
augusztus 25. 16:00.

Lényegében minden változat|art de egy rii szabályt idérr is balbílqtt a Minisxórium a

száliitójegyek*el kapcsolatb al az áiláthatóság, nyomon követhetőség miatt:

,,Atíszífa származását az erdoről, az erdő védelméről és az etdőgazdálkodasról szóló 2009' évi

Íxxvu. törvény 90. $'a szerínt ke11 igazolni. A beszerzett tízifa merrnyiségének igazolása

érdekében e ren,dllkezés szerintí szríllítójegy(ek) másolatát az elszárnoláshoz csatolni kell-''

Ezen felül mellékeIem a Minisztérium által készített igény]és1_seg9dleÍ9! is további szíves

felhasználás celjából.

Az igénylés felülvízsgálatáútoz kapcsolódó felület kialakítása az ÓxecNrÍ rendszerben

rotyamatbarr varr' Az élesítésről a későbbíekben kiilön tájékoztatást ktildok.

Kérem, hogy a ievelemben foglaltakról a jegyzőt és az érintett munkatarsakat tájékoztatrri

szíveskedjen.

Veszprém, 2017. július l3.
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A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési
ii n ko rm á nyza to k ren d kívüli ö n ko rm ány zati támo gatásá ró l szól ó p á|y ázati

ki írás a la pj á n i gényelhe tő r e n d kívii li s zo c itÍlts ttimo g utús r ó l

A rendkívuli szociális támogatás a Magyarország 2017. évi központi koltségvetéséről szóló
2016. évi XC. tÓrvény (a továbbiakban. koltségvetési tÓrvény), valamint a megjelent pályázati
kiírás alapján igénye1hető.

AIkalmazandó j ogszabályok

. a Magyarország2017 . évi kozponti költségvetéséről szőIő 2016 évi XC tÖrvény

' a Magy arország helyi onkormányzatairól szóló 2Ol1 ' ér,'i CLXXXIX. torvény
a aZ államháztartásról szőlő 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
f az államháztartásról szóló torvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XlI 31 ) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
' a szoctális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

A közreműködő szervezetek

. Belügyminisztérium

. NemzetgazdaságiMinisztérium
! Magyar Al 1amkincstár teniletileg illetékes' Igazgatosága

A támogatás alapelvei

Döntéshozatal:

A telepulési onkormányzatok rendkívuli szociális támogatására pályázatot a pályázati kiírás
alapján az év során egy alkalommal lehet benyújtani: 2017. július 15-éig, amelynek
keretében a 20L7. január I. - 2017. december 31. közÖtti onkormányzati kifizetésekhez
igényelhető támogatás'

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás, amely kizárőIag a
települési támogatások kifizetésére fordítható'

Igénylők kiire: támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot,
amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot.

'Az a|apvető feltételeket a koltségvetési törvény rögzítette a támogatással kapcsolatban, a
r é s zl et szabál yo k at a p ály ázati ki í r á s szab ály o zz a.

A mellékletek kitöltésével kapcsolatos információk

Általános információk

A támogatás igénylése az ebr42 önkormányzati információs rendszerben tÖrténik, melynek
elérhetősége |r.Ls:.i.tj:i]l"",),g9sj1g._. A ,,Felmérés/palyázaf' Főmenün belul a Pályázatok
menüpont alatt a ,,Beadható palyazatok', ,,R.endkívüli szocialis támogata.s 20]7'
menüponttal vehető feI a pályázat.



A rendSZerheZ Valamennyi Ónkormányzat rendelkezik hozzáféréssel' a helyi
Önkormányzatokat megilleto kozponti koltségvetési támogatások igénylése ugyanezen a

rendszeren keresztül tor_ténik.

A mellékletek számszeru adatait forintban kell kitolteni!

Részletesebb tudnivalók az Adatlap kitöltéséhez

Az Adatlap tartalmazza aZ onkormányzat alapadatatt,
támogatási kiadásaival kapcso1atos információkat, a

valamint az Önkormányzat rövid szÖveges indoklását.

a 2016 és a 2017 . évi települési
támogatási igény pontos Összegét'

Az Adatlap nem zárhatő le az igényelt támogatási összeg meghatározása és annak rovid
indoklása nélkül, továbbá addig, amig a pályáző onkormányzat 2016. évi kÖltségvetési
beszámolója nem kenil pénzügyileg jóváhagyott státuszba. Fontos kiemelni, hogy a

,,Részletes indoklás'' mezőben maximum 2000 karakter rÖgzíthető!

Az 5. .'2016. évi segél}'ezési adatok'' táblázathoz kapcsolódó kitoltési információk:

Az 5.'1. sor Kiadás oszlopába a 2a16. évi beszámolők lezárását kovetően automatikusan
feltoltésre kerúI az onkormányzat (csak a l254-es szektor) által e beszámolóban szerepeltetett
települési támogatásra vonatkozó adat (1. űrlap l18. sor 10. oszlop). Fontos lezárást szabály,
hogy amíg nincs betöltve adat a2016. évibeszámolóból, addig apályázatot nem |ehetlezárnt.
Amint a 2016. évi beszámolóból rendelkezésre á11 az adat és az automatikus feltoltés
megtorténik, akkor lesz csak |ezárhatő a pályázaL

Az 5.].].-5.].ó. sorokban fel kell tüntetni a2016. január 1-jétől egyes telepulési támogatások
havi átlagos ellátotti létszámadatát és éves kiadási adatát, amely sorokban az éves kiadás
vehető figyelembe. E sorok összegének meg kell egyeznie az 5.I. sorban szereplő adattal.

A 6. ..2017. évi tervezett segéli,ezési adatok'' táblázathoz kapcsolódó kitöltési inlormációk.

A 6.].]-6.1.5. sorokban a 2017. január 1. és december 31. kozötti havi átlagos tervezett
ellátotti \étszámadaÍát és éves tervezett kiadási adatát kell feltrintetni, amelynek aIapját az
önkormányzat 2077. évi éves koltségvetési rendelete, valamint a támogatásokat megalapoző
szociális rende1etei j e1entik

A 6.1 . sor automatikusan Összegzi az a|atta lévő (6.1.,l-es sorszámmal kezdődő) sorokba
töltÖtt adatokat. A' 6.].ó.-os ponttól új jogcímek vehetők frl egyéb rendkívüli települési
támogatásként, amelyek a már 6.1.]-6.l.5. sorokban kimutatott ellátotti és kiadási adatokon
felül tervezett egyéb települési támogatásokat tartalmazzák a helyi önkormányzat rendelete
alapján.

A 7. táblázatban a települési adó bevezetésével, illetve annak részleteivel kapcsolatos
információkat kell rÓgziteni. Települési adónemet csak akkor lehet tÖlteni, ha az
önkormányzat a ,,Te|epülési adó bevezetéséről dontött-e?'' kérdésre ,,igen'' vá|aszt adott.

A 8. ..Igényelt támogatás'' táblázathoz kapcsolódó kitoltési információk:

Itt kell feltuntetni a 2017. évi telepulési támogatási kifizetésekhez kapcsolódó igényeket,
jogcímenként.



Az igénylési adatok csak akkor tölthetők, ha a 6. ,o20I7. évi tervezett segélyezési adatok'o
táblázat 6.1. sorában is szerepel adat.

A B.6. és B.7. sorokhoz kapcsolódó igények egy Összegben szerepeltetendők" azonban ezeket
részletezni sztikséges a 9. Részletes indokolás című részben.

Fontos kiemelni, hogy nem nyújtható be támogatási igény és nem részesülhet támogatásban
az a páIyázó, amely

2016. és 2017. évi koltségvetési rendeletének és
2015. és2016. évi koltségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének és
tel epti l é si támo gat ást szab ály o ző rendel et ének

a pályázat benyújtásakor hatályos állapata a Nemzeti JogszabáIytár Ónkormányzati
Rendelettárában nem szerepel.

Kapcsola ttartőka minisztérium részér ő|

Amennyiben a támogatás igénylésével, az ebr42 Önkormányzati információs rendszer
használatával kapcsolatban további kérdése merul fel, a Belügyminisztérium Önko rmányzati
Gazdasági Főo sztálya tud bővebb információval szolgálni.

Elérhetőségek: Telefon . 1l 44I-1690; e-mail: ogf@bm.gov.hu



A szociális tüzelőanyag igénylési segédlete

A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tuzifa vásárlásának lehetőségét a
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
részére jelentett nagy segítséget' hiszen a gazdaságilag elmaradott telepiilések lakosainak
fiítéSi kiadásait j elentő s mértékben cscjkkenthe tte a hozzájárulás.

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre
került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló páIyazati kiírás (a továbbiakban: páIyáaati kiírás).

I gén},lési feltételek :

A pá|y ázatnak tartalmaznia kell
o a pálydzati adallapot.
. a pá'lyázat benyújtásáról szóIó képvisqlőtestületi vagl kozglíílési hatórozat

másolata' mely tartalmazz(l a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást.

AmennÉben a pályázó önkormrínyzatnak nem kell önerőt biztosítani a támogatási igén]y

benyújtásához. akkor a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot kell
mellékelni.

Kérjük. hoqy a pályázati kiírás 6. pont-iában foglalt vállalást (a teleptilési önkormán}'zat a
szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is foglalják bele
a képviselő-testületi határozatba.

Minosé gi követelmén}zek:

o Tíizifavásárlás esetén a támogatást az iinkormányzat r'5oÁ elfogadott
tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a
megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag túzifa esetében a megvásárolt
tuzifa mennyiségének legfeljebb 5Yo-a lehet a nem kemény lombos fajokból származő
fafajta.

o Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-4a mm átmérőjíi
barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy

. a pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési iinkormányzat
igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes
feltételeit _ legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását kiivető 10. napon hatátyba

' lépő _ rendeletben szabá|yozza.

A fenti szabályozás azt jelenti. hogy az önkormányzatoknak legkésőbb a ttizelőan}rae
meevásárlását követő 10. napie meg kell hozniuk a rendeletüket.

Kédük. tiqyeljenek a pályázati kiírásban foglalt határidő betartására. amennviben nem
teljesítik a pályázati kiírásban foglalt rendeletalkotási kötelezettséget. az az eln)'ert támogatás
telies összegének visszafizetését voqia maea után!

o a páIyázati kifuás L2. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a
fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatőságai által nyilvántartott
er dőgazdálko dó któ l tii rténő tíiziÍa megvás á rl ásár a fo rdíthatj a.



Kérjük. üg}'el-ienek a pál}'ázati kiírásban meghatározott erdőeazdálkodóktól történő vásárlási
kötelezettség betartására. amennyiben nem a pályázati kiírásban meghatározott
erdőgazdálkodóktól vásárol-iák meg a tűzifat. az az elnyert támogatás tel-ies összegének
visszafizetését vonja maga után!

Szén vásárlása esetében apáIyázati kiírás nem tartalmaz az eladőra vonatkozőan olyanjellegű
korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszenet beszetezni, ezéft kereskedelmi forgalomban
bárkitől lehet vásárolni, aki bamakőszenet forgalmaz"

. a pá|yázati kiírás 12. pontja alapján a kedvezményezett a támogatott mennyiségnél
ttjbb tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek
megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnáI kedvezőbb
fel tételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tuze|őanyagot (túZifa,
illetve barnakoszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami apá|yázati
kiírásban meg Van határozva, akkor dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is
vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséqes önerő összegét nem csökkentheti. hanem a
tobbletvásárláshoz mérten arán}uosan több önkormányzati önerőt is kellbiztosítania'

o A páIyázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa. valamint a szén szállításából- ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a települési önkormiín}'zatot
terhelik.

o { páIyázati kiírás 12. pontja alapján a támogatás átvételét átvételi elismervén}'
kiállításával kell ieazolni 2 példányban. melyből eey példány a Kedvezményezettet.
egy példány a támogatásban részesültet illet mee. Az átvételi elismervényben fel kell
tüntetni a támogatásban részesült nevét. a tüzelőanyag fajtáját. valamint az átvétel
ideiét.

A páIyázati kiírás L2. pont1a alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak
2018. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2018. március 31-éig történhet meg, azaz az
erdőgazdá|kodó részére - szén vásárlása esetén, akitől a szenet vásárolták - legkésőbb 2018.
március 31-éig kell átutalni a megvásárolt tizelőanyag árát. Az önkormányzatoknak az
elszámolás során ennek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak
kivonatát) hitelesítve kell az Igazgatőság részére megküldeni.

Amennyiben bármelyik határidőt részben nem tartja be az önkormányzat. az az elnyert

támogatás részleges visszafizetését vonja maqa után!

o { pályazati kiírás 12. pontja alapjfut a túzifa szátmazását az etdőről, az etdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. $-a szerint
kell igazolni. A beszerzett tuzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés

szerinti szállítój egy(ek) másolat át az elszámo láshoz c sato lni kell.

Kérjük. hoey a szállítójeeyek másolatát az elszámoláshoz csatol-iák!



. A pályázati kiírás 13. pontja alapján a települési önkormányzat a támogatás
felhasználásáról 2018. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott
adatlap szerint számol e| az ebr 42 rcndszeren keresztül, illetve papír alapon.

Amennyiben a támogatásról a települési önkormányzat nem számol el részben. vaqy egészben
a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül. az az elnyert támogatás részben. va$'
teljes összegének visszafizetését vonja maga után!


