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Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 

kiírt pályázat benyújtásáról 
 

 
Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. augusztus 24. napján 

tartandó nyílt ülésén 
 
Elfogadás módja: egyszerű többség  
 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db határozati javaslat  

Jogszabályi háttér:  

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény (a továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet I. 2.2.1. pont 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendlelet (a továbbiakban 
Ávr.) 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Kormányrendelet 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminisztérium a 2021. évben is pályázatot hirdetett a költségvetési törvény 3. melléklet I. 2.2.1. 
pont szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására. 
 
A kiírás szerint a 2020. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok nyújthatnak be igényt szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra. Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet 
támogatást. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 
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Az igényelhető mennyiség: 

Az ellátottak számának meghatározása a következő mutatók együttes száma alapján történik: 

- 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-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel) 

 (a továbbiakban együtt: ellátott). 

 

• Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3 /ellátott tűzifa 
mennyiséget igényelhet. 

• Lágylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m3 /ellátott tűzifa 
mennyiséget igényelhet.  

• Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q /ellátott tűzifa mennyiséget 
igényelhet. 

 

A támogatás mértéke: 

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszereiről szóló 105/2015. 
(IV.23.) Korm. rend. 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési 
önkormányzatok vonatkozásában – ide tartozik Csökmő település is – az igénybe vehető támogatás 
mértéke: 

• kemény lombos fafajta esetén 16 000 Ft/erdei m3 + áfa,  

• lágy lombos fafajta esetén 10.000 Ft/erdei m3 + áfa, 

• szén esetén 3000 Ft/q + áfa.  

A jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában nem kell önrészt 
biztosítani az igényléshez. 

 

Ez alapján 128 fő1 átlagos ellátotti létszámot tekintve  

a) kemény lombos tűzifa esetében az igényelhető mennyiség2: 128X 2 = 256 m3 (legfeljebb 270 
m3 igényelhető) 

b) lágy lombos tűzifa esetében az igényelhető mennyiség:3 128X 3 = 384 m3  (legfeljebb 405 m3 
igényelhető) 

c) szén esetében az igényelhető mennyiség4: 128X 6 = 786 q (legfeljebb 810 m3 igényelhető). 
 

 
1 Az önkormányzat által 2020-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga: 50 fő, az önkormányzat 2019. 
évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma: 19 fő, az önkormányzat 2019. évi 
OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal): 
29 fő, illetve a 2020. január 1-jei lakosságszámból 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel): 31 fő.  Összesen: 128 
2 Az ebr rendszerben rögzített a maximálisan igényelhető mennyiség 
3 Az ebr rendszerben rögzített a maximálisan igényelhető mennyiség 
4 Az ebr rendszerben rögzített a maximálisan igényelhető mennyiség 



A támogatást az az önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés 
részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – 
rendeleten szabályozza, akként, hogy  

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

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

c.) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 

d.) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. 

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti 
pályázati célja szerinti igényét, valamint rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt 
dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát. 

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált 
Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is- az ebr42 rendszerből 
pdf formátumban letölti, majd az ASP iratkezelő szakrendszerben iktatja. 

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a pályázó önkormányzat polgármestere az ASP 
rendszerben elektronikusan aláírja. Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt 
Nyilatkozatot az ebr42 felületen visszatölti és ugyanezen a napon elektronikus úton a 
Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok 
megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF- a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai 
alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos 
támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek”  elnevezésű űrlap igénybevételével a 
Magyar Államkincstár MAKPER elnevezésű (KRID azonosító:434024334) hivatali kapuján 
keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez megküldi. 

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő 
megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását. 

 

A Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldésének határideje legkésőbb:  

2021. augusztus 31. 

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot. 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtására nincs lehetőség, azokat 
kizárólag elektronikus úton lehet beküldeni. 

 

A pályázat elbírálása: 

A támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként, hogy a 
keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa 
igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q 
alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az 
önkormányzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak aktív korú (18-65 év) lakosságához viszonyított arányát figyelembe véve kell a 
rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. 

A döntés legkésőbb 2021. szeptember 30-ig várható. 



A támogatás felhasználása: 

A támogatást az önkormányzat +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm 
átmérőjű tűzifának a kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott 
erdőgazdálkodótól történő megvásárlására fordíthatja. Barnakőszén vásárlása esetén 20-40mm 
átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja. 

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott 
követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározottárnál kedvezőbb 
feltételekkel tudja beszerezni. 

A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a 
települési önkormányzatot terhelik és a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kérhet. 

Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2022. február 15-éig osztja ki. A támogatás átvételét 
átvételi elismervénnyel kell igazolni, 2 példányban, mely tartalmazza a támogatásban részesülő nevét, a 
tüzelőanyag fajtáját, mennyiségét és az átvétel idejét.  

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e 
rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell. 

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 támogatás összegének pénzügyi felhasználása 2022. március 31-ig törtéhet meg, az önkormányzat a 
felhasználásáról 2022. április 15-ig számol el. Az elszámolásban a  szociális rászorultság és a 2021. évi 
igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az 
önkormányzat a támogatás felhasználása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti 
példányára köteles rávezetni a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” 
záradékot. Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat 
benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel. 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően a pályázat 
beadásáról és az önrész vállalásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Csökmő, 2021. augusztus 10. 
 
         /: Nagy Tibor: s.k./ 
              polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (VIII.24.) határozata: 

pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a belügyminiszter 
által - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 
I. 2.2.1. pont szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására kiírt pályázatot be kívánja nyújtani. 

A pályázat kapcsán a Képviselő-testület döntött továbbá arról, hogy  

o választott tűzifa fajtája: lágylombos; 

o megigényli az átlagos ellátotti létszám alapján igényelhető mennyiséget: 384 m3; 

o az Önkormányzat vállalja, hogy a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való 
eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik és a szociális 
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér;  

o és biztosítja a kiírt pályázat alapján a tűzifa szállításából önkormányzatot érintő 
költségeket. 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy település a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 
melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési jegyzékében szerepel, ezért 
önerő biztosítása nem szükséges. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésében foglalt 
nyilatkozatokat megtegye.   

A Képviselő-testület felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 2. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez 

A kedvezményezett települések jegyzéke 
 

A B C D 

1 Megye Település Társadalmi- 
gazdasági és infrastrukturális 
szempontból 
kedvezményezett települések 

Jelentős munkanélküli- 
séggel sújtott települések  

508 Hajdú-
Bihar 

Csökmő 1 1 

 

 

  


