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Az előterjesztés törvényességi 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. augusztus 29-ei rendkívüli ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS. 
 

 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Előterjesztést készítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - 

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi  C. törvény (továbbiakban: 

költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú  

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A költségvetési törvény 3. melléklet I. 9. 

pont alapján a pályázati célra 3 000,0 millió forint áll rendelkezésre. 

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.  

 

A pályázati kiírás alapján az érintett önkormányzatok a tüzelőanyag vásárlással 

kapcsolatos pályázatukat legkésőbb 2018. szeptember 3. napjáig nyújtják be postai úton.  Az 

ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati 

felületen keresztül történő rögzítés határideje: 2018. augusztus 31. 16:00 óra.  

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar 

Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes területi szervéhez 

kell eljuttatni egy eredeti és egy másolati példányban. 

 

A támogatás mértéke  

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott 

települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei 

m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 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 2500 Ft/q+áfa. 

(c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat 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. 

Fenti rendelet alapján Balatonakarattya  község az átmenetileg kedvezményezett települések 

jegyzékében nem szerepel. Ennek értelmében a pályázati kiírás 5/b pontja alapján 14.000,- 

Ft/erdei m3 + Áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3 +áfa, szén esetén 500 Ft/q+áfa 

önrész vállalása a pályázat feltétele 

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2017-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási 

létszám adatának átlaga, illetve a 2018. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti 

korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: 

ellátott). 

 

Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m2/ ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet 

az önkormányzat. Balatonakarattya községben az igényelhető kemény lombos tűzifa maximális 

mennyisége: 120 m3. (Tavalyi évben a maximálisan igényelhető 120 m3 mennyiség volt, 

melyből az önkormányzat 20 m3 mennyiséget igényelt, aminek önköltsége 25.400 Ft volt. 

2017. évben a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt-től szereztük be a tűzifát. A helyi 

rendeletben foglaltak alapján – a feltételeknek megfelelő lakosok között osztotta szét a 

pályázaton elnyert szociális tűzifát. Előző évben az önkormányzat 20 m3 szociális tűzifára 

pályázott, amiből 16 család részesült. (egyedül élő 6 fő, családban élő 8 család, gyermekét 

egyedül nevelő 2 család) 

 

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a 

miniszter állapítja meg akként, hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti 



mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell 

biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2017. 

évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát 

figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. 

A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.  

 

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is 

jogosult. 

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok 

miniszterhez történő beérkezést követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2018. szeptember 

28-ig. 

A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben kell, hogy szabályozzák a 

szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással 

egyidejűleg a kincstárnak be kell nyújtani.  

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 

támogatási igény benyújtásáról. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy ugyan az idei évben is van lehetőség 

szén igénylésére, azonban annak tárolása és lemérése Önkormányzatunknál nem megoldott, 

valamint az itt élők többsége fával, illetve gázzal fűt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemről megvitatás után dönteni 

szíveskedjenek! 

 

 

 

 

                          Matolcsy Gyöngyi 

                              polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális célú 

tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylését és a következő határozatot 

hozta: 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást 

igényli / nem igényli. 

 

Balatonakarattya Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelősök: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

 

 


