
Sávoly Község Önkormányzatának 

   Polgármestere 

8732 Sávoly, Petőfi u. 14. 

Tel.: 85/520-168 

 

Ügyiratszám: 513-1/2022.            5. sz. előterjesztés 

Ügyintéző: dr. Trombitásné 

dr. Domján Bernadett 

Tel.: 85/501-045 

 

ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2022. január 13-i soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésére  

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti 

pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével - pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 

évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása igénybevételére. 

 

A pályázati kiírás szerint az 5000 fő lakosságot meg nem haladó települési önkormányzatok 

pályázhatnak. Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül 

meghatározásra: 

- az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata, 

- aktív korúak ellátásában részesülők száma (alap: 2020. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés) 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának harmada (alap: 2020. évi 

OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés) 

- illetve a 2021. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata osztva kettővel. 

 

 Ezen adatok alapján az Önkormányzatunk által igényelhető maximális mennyiség 74 m3. 

 

Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 erdei m3/ellátott tűzifa mennyiség 

igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke, mivel Sávoly Község 

a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott 

településnek minősül, az igényelt mennyiség után 17.500.- Ft/erdei m3 + ÁFA összeg. 

  

A pályázat benyújtásának határideje 2022. augusztus 31. A határidő jogvesztő. 

 

A pályázati kiírás további feltételei: 

1. a szociális rászorultság és a 2022. évi szociális tüzelőanyag igénylés részletes feltételeit - 

legkésőbb a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás 

előtt hatályba lépő - rendeletben kell részletesen szabályozni, ebben az Szt. és a helyi 

szociális önkormányzati rendeletében meghatározott ellátásaiban részesülő személyek 

(AKE-ra, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosultak), valamint a Gyvt-ben 

meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok előnyt kell 

 



élvezzenek az elbírálás során, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát lehet biztosítani, 

ellenszolgáltatás nem kérhető az ellátottól a tüzelőanyagért. 

2. A támogatást a kedvezményezett ± 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-

35 cm átmérőjű tűzifának a Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által 

nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő megvásárlására fordítható.  

3. Kemény lombos fafajta esetén legfeljebb 5%- a megvásárolt mennyiségnek lehet nem 

kemény lombos fafajtából származó fafajta. 

4. A szállítási költség nem szerepel a támogatási összegben, azt a Kedvezményezettnek saját 

forrásból kell vállalnia. 

5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

6. A támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2023. február 15-ig kell kiosztani a rászorulók 

részére.  

  

A miniszter a beérkezett pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok 

miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.  

 

Fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő- testület az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 

határozati javaslat szerint hozza meg döntését a pályázat benyújtása tekintetében. 

 

Határozati javaslat 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapacsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat tekintetében az alábbi határozatokat hozza: 

 

1. Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - meghirdetett 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 

2.2.1. pontja, „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása” jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 

75.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére: 

a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 

hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg Sávoly Község 

Önkormányzata nem nyújtott be. 

 



Sávoly Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 

alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

 

a megpályázott támogatáson felüli saját forrás rendelkezésre áll, 

 

Sávoly Község Önkormányzata megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek,  

 

Sávoly Község Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

 

Sávoly Község Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik, 

 

Sávoly Község Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem 

rendelkezik, 

 

a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

 

3. Sávoly Község Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton támogatást 

kap, a tüzelőanyagnak a jogosultakhoz történő szállításának költségeit, valamint az 

esetlegesen felmerülő egyéb önerőt vállalja, ezt a költségvetésében biztosítja az adótöbblet 

terhére, vállalja továbbá, hogy a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

 

Sávoly, 2022. január 10.                 

 

 

                                                                                                               Schuller Tibor  

                                                                                                                 polgármester 

 


