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Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 

 

 

…/2020. (...) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról 

 

1. Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 228 m3 

keménylombos szociális célú tűzifa vásárlására a belügyminiszter által a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt 

pályázaton. 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a tüzelőanyag szállításával kapcsolatos költségeket a 

2020. évi költségvetés terhére biztosítja, ide értve a rászorulókhoz történő eljuttatását is. 

3. Báta Község Önkormányzata a rászorultaknak a tüzelőanyagot és annak szállítását 

ellenszolgáltatás nélkül biztosítja, a szociális célú tűzifában részesülőtől semmilyen 

ellenszolgáltatást nem kér. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 
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Igénylésazonosító 494 352

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve: Báta Község Önkormányzata

Települési önkormányzat KSH kódja: 1711712

Választott támogatás fajtája: keménylombos tűzifa

Maximálisan igényelhető mennyiség (m3/q): 228

Igényelt mennyiség (m3/q): 228

Vállalt önerő összege (Ft): 0

Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma

Sorszám Dokumentum megnevezése Feltöltött fájl
neve

1. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet esetén
polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást

A pályázó önkormányzat nyilatkozik, hogy:

-          a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek

-          köztartozással nem rendelkezik

-          a saját forrás rendelkezésre áll Igen

-          megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek Igen

-          nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását
meghiúsíthatja

-          adólevonási joggal nem rendelkezik

-          az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat rögzítettek az ebr42
rendszerben és továbbítottak papír formában



 
Tolna Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7., Postacím: 7101 Szekszárd, Pf.: 73., 
Telefon: 74/416-411, Fax: 74/316-358, e-mail: ahi.tol@allamkincstar.gov.hu, 

Hivatali kapu: MAKPER – KRID szám: 434024334 

 
Valamennyi települési Iktatószám: TOL-ÁHI/508-2/2020. 
Önkormányzat Polgármesterének Ügyintéző: Pálfyné Fazekas Beáta 
 Telefonszám: 74/416-411 
Székhelyén 
 
 
Tárgy: Tájékoztatás a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
               vásárlás támogatás igénylésével kapcsolatban 

 
 
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
 
A Belügyminisztérium (továbbiakban: Minisztérium) által küldött levél alapján tájékoztatjuk, 
hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet I.8. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatása igénylésének adatlapja elérhetővé vált az ebr42 
rendszerben. 
 

Mellékelten megküldjük a Pályázati Kiírást, a Minisztérium által készített Igénylési 
segédletet (melyek az ebr42 rendszerben szintén elérhetőek).  
 

A pályázatokat az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított 
pályázati felület szerinti Adatlapon kell rögzíteni és feltölteni a Pályázati Kiírás 7. pontjában 
felsorolt dokumentumokat. A lezárás során az ebr42 rendszer által automatikusan generált 
Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az ebr42 

rendszerből pdf formátumban le kell tölteni, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben 

iktatni. Az iktatott Nyilatkozatot a pályázó önkormányzat polgármestere az ASP 
rendszerben elektronikusan aláírja. 
 

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben 
az erre kialakított felületen vissza kell tölteni és ugyanezen a napon elektronikus úton 
hivatali kapun keresztül Igazgatóságunknak meg kell küldeni. 
 

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali 

kapura (a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési 
Felületen /a KÖZIGAZGATÁS, JOG/Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban/ 
megtalálható ÖTF - A helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett 
felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások 
igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek elnevezésű űrlap igénybevételével) a Magyar 
Államkincstár MAKPER Hivatali Kapuján (KRID: 434024334) keresztül) történő 
megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását. 
 

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje 
legkésőbb: 
 

2020. augusztus 31. 
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A pályázatok papír alapú benyújtására nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet 
benyújtani. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidők elmulasztása jogvesztő! 
 

Az előző évi tapasztalatok alapján az alábbi változásokra hívjuk fel kiemelten a figyelmet: 
A pályázatnak tartalmaznia kell  
 a pályázati adatlapot, 
 a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat hitelesített másolatát, mely  
        tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, 
 az elektronikusan aláírt Nyilatkozat. 
 

Kérjük, hogy a Pályázati Kiírás 6. pontjában foglalt vállalást (a települési önkormányzat a 
szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is foglalják 
bele a képviselő-testületi határozatba. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pályázati Kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési 
önkormányzat igényelheti, amely a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes 
feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – 

rendeletben szabályozza. 
E szabályozás azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napig meg kell hozniuk a rendeletüket. 
 

A Pályázati Kiírás 12. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a fővárosi és a 
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól 
történő tűzifa megvásárlására fordíthatja. 
 

Kérjük ügyeljenek a Pályázati Kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól történő vásárlási 
kötelezettség betartására. Amennyiben nem a pályázati kiírásban meghatározott 
erdőgazdálkodóktól vásárolják meg a tűzifát, az az elnyert támogatás teljes összegének 
visszafizetését vonja maga után!  
 

A Pályázati Kiírás 13. pont harmadik bekezdése rögzíti, hogy a Kedvezményezett a támogatás 
elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles 
rávezetni a „2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” 
záradékot. 
 

Fentiekről a jegyzőt és a pénzügyes kollégá(ka)t tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Szekszárd, elektronikus időbélyegző szerint 
 
  

 Tisztelettel: 
 
 
 Fehér János 
 igazgató 
 
Készült: 1  példányban 
Kapják: Címzett elektronikusan eAdaton 
    Irattár 
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