
 

 

A határozat elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 

VI. ELŐTERJESZTÉS 

MEDINA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2023. március 22. napján 9.00 órakor tartandó rendes ülésére  

 

 

Tárgy: Döntés pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra  

Előterjesztő: Vén Attila polgármester  

Előterjesztést készítette:  dr. Keresztes Izabella aljegyző 

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Keresztes Izabella aljegyző 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi évekhez hasonlóan 2023. évben is kiírásra került a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra vonatkozó pályázat. Az idei 

évben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel 

egyetértésben hirdette meg Magyarország  2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 

XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti. A pályázat - a mellékelt kiírás szerint (1. 

számú melléklet) – 2023.április 28. napján nyújtható be. 

Önkormányzatunk maximum 118 erdei m3 kemény lombos fafajta esetében 23.000 Ft/erdei 

m3+áfa, 177 erdei m3 lágy lombos fafajta esetében 15.000 Ft/erdei m3+áfa, 354 q szén 

esetében 4.000 Ft/q+áfa,  

A miniszter a pályázatokról legkésőbb 2023.május 31. napjáig dönt. 

A támogatásból vásárolt tüzelőanyag 2024. február 15. napjáig kell kiosztani a rászorulók 

részére. A pénzügyi felhasználás határideje 2024. március 31. A tüzelőanyag szállításából és a 

rászorulókhoz való eljuttatásából eredő költségek az Önkormányzatot terhelik. 

A pénzügyi elszámolás határideje: 2024. április 15. napja. 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2023. (III.22.) önkormányzati határozat: 

pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra  

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásra történő pályázat benyújtásáról dönt. 

?Az igényelt kemény lombos fafajta mennyisége: 118 m3. 

?Az igényelt lágy lombos fafajta mennyisége: 177 m3. 

?Az igényelt barna kőszén mennyisége: 354 q. 

 

Nyertes pályázat esetén az önkormányzat: 

- vállalja a pályázati kiírásban szereplő feltételek betartását, 

- vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 



 

A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2023.április 28 

Határozatról értesül: MÁK Tolna Vármegyei Igazgatósága 

Irattár 

Medina, 2023. március 17. 

 

                           Vén Attila sk. 

          polgármester 


