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Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pont szerint az önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. 
 
A támogatásra az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 
pályázhatnak. 
 
A támogatás keretében kemény, illetve lágy lombos tűzifa, vagy barnakőszén igényelhető. Az 
önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. Keménylombos tűzifa 
igénylése esetén legfeljebb 2 erdei m³/ellátott, lágy lombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 3 erdei 
m³/ellátott mennyiség igényelhető. 
 
Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra: 

- az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata, 

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

- az önkormányzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve 

- a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel). 
 
Mindezek alapján az igényelhető mennyiség Kismaros vonatkozásában keménylombos 
tűzifa esetén 98, lágy lombos tűzifa esetén 147 m³. 
 
A támogatás mértéke a jelentős munkanélküliséggel nem rendelkező, nem kedvezményezett 
települések közé sorolt települési önkormányzatok vonatkozásában keménylombos fafajta esetében 
15.000 Ft / erdei m³ +ÁFA, lágy lombos fafajta esetében 9.000 Ft / erdei m³ + ÁFA (a jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településeket a kedvezményezett települések besorolásáról és a 
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. mellékletében sorolja fel, 
a felsorolásban Kismaros nem szerepel.) 
 
A támogatás felhasználásának feltétele 1.000 Ft / erdei m³ +ÁFA mértékű önrész vállalása, 
keménylombos tűzifa esetén 124.460 Ft, lágy lombos tűzifa esetén 186.690 Ft. 
 
A támogatást az az önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés 
részletes feltételeit a pályázati kiírásnak megfelelően, legkésőbb a tüzelőanyag vásárlását követő 10. 
napon belül, a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt 
hatályba lépő rendeletben szabályozza akként, hogy 
 

- a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra 
(e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

- a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen 
előnyt, 

- háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

- vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatást 
nem kér. 
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Javasolom, hogy a Képviselő-testület a támogatásra nyújtson be pályázatot, határozzon az önrész 
biztosításáról, vállalja, hogy a jogosultság és az igénylés feltételeit a pályázati kiírás szerint 
szabályozza. 
 
Kismaros, 2021. július 12. 
 
 
                                                                                                           Neubauer Rudolf 
                                                                                                               polgármester 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020 évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pont szerint szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához 98 erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlásának támogatására 
pályázatot nyújt be, 

2. a 124.460 Ft önerőt vállalja, azt költségvetésében biztosítja, 
3. vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés 

részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag vásárlását követő 10. napon belül, a jogosultak 
részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő 
rendeletben a pályázati kiírásnak megfelelően szabályozza, 

4. vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 
5. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1. és 2. ponthoz: 2021.08.31. 
                3. ponthoz: támogatásról szóló értesítést követő testületi ülés. 
Felelős: polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020 évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pont szerint szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához 147 erdei m³ lágy lombos tűzifa vásárlásának támogatására 
pályázatot nyújt be, 

2. a 186.690 Ft önerőt vállalja, azt költségvetésében biztosítja, 
3. vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés 

részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag vásárlását követő 10. napon belül, a jogosultak 
részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő 
rendeletben a pályázati kiírásnak megfelelően szabályozza, 

4. vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 
5. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1. és 2. ponthoz: 2021.08.31. 
                3. ponthoz: támogatásról szóló értesítést követő testületi ülés. 
Felelős: polgármester 
 


