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 Tisztelt Képviselő -testület!  
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet 2.2.1. pontja szerint  „A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”. A támogatásra a Belügyminisztérium   
2021. január 1-ei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési 
önkormányzatok pályázhatnak.  Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához 
igényelhet támogatást.  
 
Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra:  
- az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata, 
- az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak 

ellátásában részesülők száma,  
- az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve  
-  a 2021. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).  

 
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat  legfeljebb 2 erdei m3/ellátott 
tűzifa mennyiséget igényelhet.  
Lágy lombos tűzifa esetében ez a mennyiség 3 erdei m3/ellátott. Barnakőszén igénylése 
esetén legfeljebb 6q/ellátott szén mennyiséget igényelhet az önkormányzat.  
 
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás, melynek  mértéke kemény 
lombos fafajta esetében 16.500.-Ft/erdei m3 + Áfa, lágy lombos fafajta esetében 10.000.-
Ft/erdei m3+ÁFA, szén esetében 2.500.-Ft/q+ÁFA. A támogatás felhasználásának 
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feltétele a támogatáson felül – kemény lombos és lágy lombos fafajta esetében – 1000.-
Ft/erdei m3+Áfa, szén esetében pedig 500.-Ft/q+ÁFA mértékű önrész vállalása.  
 
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és 
a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító 
önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő– rendeletben szabályozza akként, 
hogy  

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és  

- háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön 
sor, valamint  

- vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér.  
 

A pályázatokat elektronikusan kell nyújtani. Az elektronikus beküldés határideje: 2022. 
augusztus 31. A határidők elmulasztása jogvesztő.  
 
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a 
miniszter állapítja meg, akként, hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti 
mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti, a 
barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell 
biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2020. 
évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a 
rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.  
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag 
megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is 
mérlegelhet. A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, 
a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 
2022. szeptember  30-ig.  
 
A támogatás folyósítása a támogatói okiratok elfogadását követő 5 munkanapon belül 
történik.  
A támogatást a kedvezményezett +/- 5 % elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm 
hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal 
erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására 
fordíthatja.  
 
A támogatásból vásárolt tűzifát 2023. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére, a 
támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-éig 
történhet meg. A tűzifa szállításából származó költségek – ideértve a rászorulókhoz való 
eljuttatást is - az önkormányzatot terhelik.  
A határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül.  
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A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást 
vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei 
fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A 
Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2023. április 15-ig számol el.   
 
Figyelemmel a pályázati kiírásban az igényelhető mennyiségnél meghatározott 
mutatókra az önkormányzat 

- keménylombos tűzifa esetén 38 erdei m3 tűzifa igénylésére jogosult, 
melyhez bruttó 48 260.-Ft  önerő biztosítása szükséges. 

 

T i s z t e l t  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t !  

Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot fogadják el. 
 
Sárkeszi, 2022. január 12. 

 

                                                     K ő h e g y i  L á s z l ó   s . k .  

  polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (I. 18.) határozata 

Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra 

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti   „A települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására” pályázatot nyújt be.  

A képviselő-testület a pályázat keretében igényelt keménylombos tűzifa mennyiségét  38 m3-ben 
határozza meg, melyhez az önerőt bruttó 48 260.-Ft összegben a 2022. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy  

- a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére 
támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – 
rendeletben szabályozza a pályázati felhívásban foglalt feltételek figyelembe vételével, és  

- a szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülőktől a támogatásért ellenszolgáltatást 
nem kér.  

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

Határidő: 2022. augusztus 31.  
Felelős:            Kőhegyi László  polgármester 

  


