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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A belügyminiszter pályázatot hirdet, a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pont szerint, 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására.  
 
A pályázati kiírás az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. 
 
Az 1. melléklet szerinti mutatók alapján, Eplény község, az ebr42 önkormányzati 
információs rendszer adatlapja szerint, keménylombos tűzifából, legfeljebb összesen 
34 m³ mennyiségű tűzifát igényelhet. 
 
A támogatás mértéke a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a 
jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában az 
igényelhető keménylombos fafajta esetében 16 000,- Ft/erdei m3 + áfa.  
Mivel Eplény nem tartozik a kedvezményezett települések közé, ezért esetünkben 15 
000,- Ft/erdei m3 + áfa támogatás mellett, 1000,- Ft/erdei m3 + áfa önrészt kell 
vállalni. 
 
A tűzifa szállításából származó költségek szintén a kedvezményezett önkormányzatot 
terhelik. 
 
A pályázatok elektronikus megküldésének a határideje 2021. augusztus 31. 
 
Fentiek alapján szükséges a képviselő-testület határozata a pályázaton való részvétel 
és a hozzá kapcsolódó önerő biztosítása tárgyában. 
 
A képviselő-testületnek, a szociális tűzifa igénylésére vonatkozóan, a szociális 
rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben kell majd 
szabályoznia, amelynek legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 
hatályba kell lépnie. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2021. július 26. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (VIII. 04.) határozata 

 
 a „Tüzelőanyag pályázat 2021” című pályázaton való részvételről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
„Tüzelőanyag pályázat 2021” című pályázaton való részvételről” című előterjesztést és 
a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
pályázati kiírás alapján, szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra, pályázatot nyújt be 34 m³ mennyiségben, kemény lombos 
tűzifára, amelyhez a szükséges önerőt, összesen 43 180 Ft-ot (34 000 Ft + áfát) 
és a tűzifa szállításából származó költségeket vállalja. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban vállalt önerőt és a szállítási költséget, Eplény 
Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletében, a szociális célú tüzelőanyag vásárlása 
költségelőirányzatának a terhére biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy a 
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a szociális tűzifa igénylésére 
vonatkozóan, a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit 
szabályozó rendelettervezetet, – a pályázati kiírásban szereplő feltételek 
figyelembevételével, – terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2021. augusztus 31. a pályázat benyújtására, illetve 

folyamatosan a pályázat lezárásáig, 
4. pontban: 2021. szeptember 30. 

  
       
Eplény, 2021. augusztus 4. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 

 


