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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatása igénylésének feltételeit a belügyminiszter 2021. július hónapban közzétett pályázati 

kiírása szabályozza. 

A 2020. január 1-jei lakosságszám alapján az 5.000 fő lakosságszám alatti települési 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó 

támogatásra igényt nyújthatnak be. 

 

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül 

meghatározásra:  

- 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,  

- az önkormányzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak 

ellátásban részesülők száma,  

- az önkormányzat 2019. évi, OSAP 1206 adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), 

- a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel). 

 

Az önkormányzat kemény lombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott mennyiséget, 

a lágy lombos tűzifa igénylése esetén 3 erdei m3/ellátott mennyiséget, illetve barnakőszén 

igénylése esetén legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. 

 

A támogatás mértéke  

a) A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

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

sújtott települési önkormányzat vonatkozásában a kemény lombos fafajta esetén 16.000 

Ft/erdei m3 + áfa, lágy lombos fafajta esetében 10.000 Ft/erdei m3, szén esetében 3.000 

Ft/q + áfa. 

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos 

fafajta esetében 15.000 Ft/erdei m3 + áfa, lágy lombos fafajta esetében 9.000 Ft/erdei 

m3, 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. 

 

Hegymagas község maximum 18 erdei m3 tűzifára, 22.860 Ft önkormányzati önrésszel, 

nyújthatja be igényét.  

A pályázat benyújtása 

Az ebr42 rendszer által automatikusan generált nyilatkozat beküldése jelenti a pályázat 

benyújtását. 

A nyilatkozathoz csatolni kell a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot. 



A nyilatkozat beküldésének határideje: 2021. augusztus 31.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szociális célú 

tűzifa-vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz az önrész biztosításáról dönteni 

szíveskedjen. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT  

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter által 2021. július 

hónapban közzétett, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 18 erdei m3 keménylombos 

fa iránt nyújt be támogatási igényt.  

Hegymagas Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás szerint - 1000 Ft/erdei m3 + Áfa, 

összesen 22.860 Ft, azaz Huszonkettőezer-nyolcszázhatvan forint összegű saját forrást, 

valamint a tűzifa szállításából adódó költségeket a 2021. évi költségvetés „egyéb, 

önkormányzat rendeletében megállapított juttatások” kormányzati funkció terhére biztosítja.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2021. augusztus 31.  

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT  

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter által 2021. július 

hónapban közzétett, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a támogatás iránt nem nyújt 

be igényt. 

Határidő: 2021. augusztus 31.  

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

Hegymagas, 2021. július 19. 

 

 

 

   Gyurka Miklósné 

     polgármester 

 


