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3. Napirend 
 

E L Ő T ER J E S Z T É S 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. 
pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására 5.000,0 millió forint áll rendelkezésre. 
A belügyminiszter által kiírt pályázat értelmében a 2021. január 1-jei lakosságszám alapján az 
5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlás támogatására igényt nyújthatnak be.  
A támogatás mértéke településünk esetében 16 500 Ft/erdei m3 + áfa. A támogatás 
felhasználásának feltétele a támogatáson felül 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész 
vállalása.  Ezen önrészen felül a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is 
– származó költségek szintén a települési önkormányzatot terhelik. 
A pályázati kiírás szerint önkormányzatunk a 2020. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adata, 
az önkormányzat 2020. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában 
részesülők száma, önkormányzat 2020. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve a 2021. január 1-jei 
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel) alapján legfeljebb 2 
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. E pályázati kiírás szerint Tolmács tekintetében a 
maximum igényelhető tűzifa mennyiség 42 m3. 
 
A támogatás igényléséhez – a kitöltött adatlapon felül – a települési önkormányzatnak be kell 
nyújtani a saját forrás biztosítására és a támogatási igény benyújtására vonatkozó képviselő-
testületi határozatot. 
 
A települési önkormányzatok a támogatás szétosztásáról a rendeletükben szabályozott módon, a 
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit figyelembe véve döntenek. 
 
Hatályos rendeletünk szerint a szociális célú tűzifára az alábbi rászoruló személyek jogosultak: 

a) az aktív korúak ellátásában részesülő,  
b) az időskorúak járadékában részesülő,  
c) a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő,  
d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,  
e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, 
f) a háztartásában három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő, 
g) a közfoglalkoztatott, 
h) az az egyedül élő nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásában részesülő, akinek jövedelme nem haladja meg a havi 
nettó 150.000 Ft-ot, 

i) a gyermekét egyedül nevelő szülő 
                               személy jogosult, feltéve, hogy lakásában a tűzifával történő fűtés lehetséges.  
A jogosultak közül az a)-e) pontban meghatározott jogosult előnyt élvez. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ezen jogosultsági feltételek alapján a 2021. évi 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapott támogatásból a 2021/2022. téli időszakban a 
képviselő-testület összesen 39 m3 szociális célú tűzifát vásárolt és juttatott a rászorulók részére. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a 
szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról és benyújtás esetén 
az önrész biztosításáról döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2022. június 20. 
 Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
Tolmács Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
___/2022. (VII.__.) határozata 

 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  

támogatásáról 
 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2022. 
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja alapján a 
települési önkormányzatok 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján 2022. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra ______ m3 mennyiségű tűzifa vásárlására 
igényt nyújt be. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a pályázati kiírásban 
előírt feltételeket vállalja, a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, 
valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges ___________ Ft + ÁFA önrészt a 2022. évi 
költségvetésben az üzemeltetési anyagok beszerzése soron, míg a felmerülő szállítási költségeket 
a 2022. évi költségvetésben az egyéb szolgáltatás rovaton tervezett keretösszeg terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
 


