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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. július 12-ei rendkívüli ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: DÖNTÉS A SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjeszti: Matolcsy Gyöngyi polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetet – az államháztartásért felelős 

miniszter egyetértésével - a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.  

 

A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabba családok átmeneti, kiegészítő 

támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A 

Belügyminisztérium 2021. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem 

haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra pályázhat. Az Önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához 

igényelhet támogatást. 

 

Keretösszeg: A költségvetési törvény 3. melléklet  2.2.1. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 

millió forint áll rendelkezésre. 

A támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.  

 

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 17 500 Ft/erdei 

m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 11 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa, 

b)  az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény 

lombos fafajta esetében 16 500 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 10 000 

Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa. 

(c) a b) alpontba 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. 

 

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

felületen keresztül történő rögzítés határideje: 2022. augusztus 31.  

 

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani. 

A pályázó a Miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre 

a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, 

valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. és II. pontjában meghatározott dokumentumokat, ezt 

követően lezárja a pályázatát.  

 

Az Önkormányzat a 2021. évben 20 m3 tűzifa igénylésére nyújtott be pályázatot.  

 

A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus 

támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a 

döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül. 

 

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

támogatási igény benyújtásáról. 

 

 

                          Matolcsy Gyöngyi 

                              polgármester 


