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ELŐTERJESZTÉS 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.07.25. napján tartandó nyílt, 
rendkívüli ülésére 

 
 

Tárgy: „2022. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás 
             támogatás” pályázat  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdet 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 vásárlásához kapcsolódó támogatásra”. 
 
A pályázat célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz 
jussanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. 
 
A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg a költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. 
pont alapján 5.000 millió Forint. 
 
Pályázók köre: 
A támogatásra a Belügyminisztérium 2021. január 1-jei 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 (a továbbiakban együtt: ellátott): 
- 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 korcsoportos adata (osztva 
kettővel). 
 
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei 
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az 
önkormányzat legfeljebb 3 erdei m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. 
Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén 
mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási 
igényt. 
 
Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető 
mennyiség meghatározását szolgálja. 
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Igényelhető mennyiség Sóly Község Önkormányzata esetében 18 m3. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 
 
Az önkormányzatnak 1.000 Ft/erdei m3+áfa, összesen bruttó 22. 860,- Ft önrészt kell 
vállalni sikeres pályázat esetén. 
 
A Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra 
kialakított pályázati felület szerinti adatlapon rögzíti a pályázat 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 időbélyegző szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, 
az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére a MAKPER elnevezésű hivatali 
kapujára megküldi. 
A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali 
kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását. 
A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje 
alapesetben legkésőbb: 2022. augusztus 31. 
 
Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok: 
I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok: 

1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben megfelelően kitöltött 
Adatlap 
2. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet 
esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására 
vonatkozó igazolást 

II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat 
 
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 miniszter döntéséről a nyertes pályázók elektronikus támogatói okiratban, a 
támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben értesülnek a döntést követő 5 
munkanapon belül az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. 
 
Támogatás folyósítása 
A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon 
belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az 
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utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben 
folyósítja. 
 
Támogatás felhasználása 
 
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 (a továbbiakban: 
erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa 
esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény 
lombos fajokból származó fafajta. 
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha 
a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban 
meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. 
Amennyiben az Önkormányzat a tüzelőanyagot áfa körön kívüli eladótól szerzi be, 
úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető 
figyelembe. 
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát 2023. február 15-éig osztja ki a 
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 
2023. március 31- éig történhet meg. 
A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, 
melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet 
illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, 
a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint 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 szállítójegyek másolatát 
az elszámoláshoz csatolni kell. 
A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó 
költségek a Kedvezményezettet terhelik. 
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül. 
 
A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű 
felhasználásáért. 
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2023. április 15-éig az Igazgatóság 
felé a miniszter által kiadott adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 
rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2020. évi 
igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. Az önkormányzat 
a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti 
példányára köteles rávezetni a "2022. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás 
terhére elszámolva" záradékot. 
Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a 
pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel. 
A kincstár a támogatás elszámolásáról 2023. április 15-ig elektronikus úton 
tájékoztatja a minisztert. 
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A települési Önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve 
visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban 
tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot. 
 
Sóly, 2022.07.21. 
 
 
 
        Kaptur József s.k. 

    Polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 

….. /2022. (VII.26.) határozat 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1) Indulni kíván a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 
évi XC. törvény 3. mellékelt 2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt 2022. 
évi belügyminiszteri pályázaton;  
 

2) Sóly Község Önkormányzata 18 m3 keménylombos tűzifát vásárol; 
 

3) Sóly Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa támogatásban 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér; 

 
4) Sóly Község Önkormányzata vállalja a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt 2022. évi 
belügyminiszteri pályázatához szükséges 1.000 Ft/erdei m3+ÁFA, azaz 
összesen bruttó 22.860,- Forint önrészt. 

 
5) A saját forrás rendelkezésre áll az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

tartaléka terhére. 
 

6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és az 
ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: 2022. augusztus 31. 


