


Fertőboz Község Önkormányzatának Polgármestere 
 9493 Fertőboz, Fő u. 17.  : (99) 531-080, E-mail: fertoboz@fertoboz.hu 
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A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a       

közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön  

 

1.napirend 

Tisztelt Képviselő-testület!       

                                                                                

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésének rendelkezése szerint a rendőr-

kapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén mű-

ködő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  

 

A rendőrség feladatait állami szervként, részletesen meghatározott szabályok szerint és szervezeti 

formákban működve látja el. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§.(1) bekezdése – 

egyebek mellett – az önkormányzat feladatává teszi a „közreműködést a település közbiztonságá-

nak biztosításában”. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Soproni Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója foglalkozik településünk közbiztonságá-

nak, a közrend védelmének helyzetével. Szoros az együttműködés a rendőrségnek az önkormány-

zattal,  a Nagycenki Polgárőrséggel ( támogatjuk évi 50.000 Ft –tal a polgárőrséget ) . 

 

 

 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Soproni Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolóját, 

munkájukat megköszönve, fogadja el.  

 

……../2023.(….) önkormányzati határozat  

 

Közrend és közbiztonság helyzetéről tájékoztató  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Rendőrkapitányság 

Fertőboz  község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről (2022.év) szóló beszámoló-

ját – megköszönve a Kapitányság munkáját – elfogadja.  

 

Felelős:  Kutrucz Gyula polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Fertőboz, 2023. március 21. 

 

 

 

 

 

          Kutrucz Gyula  

 polgármester 



 
 

Soproni Rendőrkapitányság 

 

Cím: H-9401 Sopron, Postafiók: 63 

Telefon: +36-99-311-234, BM (21) 46-41 

e-mail: sopronrk@gyor.police.hu;  

 KÉR azonosító: ORFK GYOR SO 
 

 

Szám: 08050/510-1/2023. ált Tárgy: Beszámoló 

  Ügyintéző: Csiszár Gyula r.alezredes 
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A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL 
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e-mail: sopronrk@gyor.police.hu;  
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

 

 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott kötelezettségünk alapján, 

Fertőboz község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javításának érdekében tett 

intézkedésekről, 2022. év tekintetében az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a 

helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében az önkormányzat egyik 

kiemelt feladata, hogy közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. (13.§. (1) 

bekezdés 17. pontja) 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény emellett számos lehetőséget ad a Rendőrség 

és az önkormányzatok együttműködésére, így például: 

 

- a képviselő-testület a Rendőrség döntésével, intézkedésével, vagy annak 

elmulasztásával kapcsolatban észrevételt tehet /8.§. (11). bek./, 

 

- az önkormányzat szerződést köthet a rendőrkapitányság vezetőjével, különösen a 

helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati 

szervek tevékenységének összehangolása, valamint rendőri szerv létesítésének, 

bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében /9.§. (1). bek. /, 

 

- a rendőrkapitányok és az önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladatok 

ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére bűnmegelőzési és közbiztonsági 

bizottságot hozhatnak létre /10.§. (1). bek./. 

 

A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, melyet a rendőrség komplexen lát, s amely 

nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az azzal 

összefüggő, sok esetben azon túlmutató kérdéseket is. Egy adott település – jelen esetben 

Fertőboz - és a Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések 

közbiztonságáért való felelősség tekintetében a rendőrség és az önkormányzatok 

egymásrautaltsága nyilvánvaló.  

 

A közrend és közbiztonság védelme a területünkön tartózkodó magyar és külföldi 

állampolgárok fokozott védelmét, az utca rendjének megszilárdítását, a kiegyensúlyozott 

alkotó munkához a jó közérzet megteremtését és fenntartását jelenti. 

 

A közrend és közbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság fenntartása azonban nem csak a 

hatóság felelőssége, hanem minden állampolgár feladata is. Ezen munkában az önkormányzat 

nagyon fontos szerepet és felelősséget visel.  

 

 

 

 

mailto:sopronrk@gyor.police.hu


- 3 - 

 

 

Cím: H-9401 Sopron, Postafiók: 63 

Telefon: +36-99-311-234, BM (21) 46-41 

e-mail: sopronrk@gyor.police.hu;  

 KÉR azonosító: ORFK GYOR SO 
 

 

 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

 

 

Fertőboz község bűnügyi és közbiztonsági helyzetének a fenti időszakra vonatkozó 

összefoglalását az előző évhez hasonlóan a bűnügyi helyzet elemzésével kezdem. 

 

A vizsgált időszak bűnügyi adatairól készült táblázat csak azoknak a törvényi tényállásoknak 

a megnevezését tartalmazza, amelyeket a kérdéses időszakban, Fertőboz község közigazgatási 

területén követtek el. Az elmúlt öt év hasonló adatainak bemutatásával a tendenciákra is 

vonhatók le következtetések, amelyek elemzése az adatok alatt szerepel. 

 

 

A BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA 

 

 

Bűncselekmények megnevezése 
Év 

2018. 2019. 2020. 2021 2022. 

A házasság, a család és ifjúság elleni bcs. 1 0 0 0 0 

Egyedi azonosító jel meghamisítása 1 0 1 0 0 

Állatkínzás 0 0 0 0 1 

Garázdaság 1 1 0 0 0 

Visszaélés kábítószerrel 0 2 0 3 0 

Lopás 0 1 0 0 1 

Csalás 1 0 0 0 0 

Bűncselekmények száma összesen 4 4 1 3 2 

 

 

A rendelkezésre álló adataink alapján, a településen regisztrált bűncselekmények száma 2018 

évtől alacsony szinten stagnál. 

 

Az adatok ismeretében nyugodtan kijelenthetjük, hogy Fertőboz községben a bűnügyi helyzet 

továbbra is kiegyensúlyozott, a vizsgált időszakban a közvéleményt különösen felháborító, 

súlyos bűncselekményeket a településen nem követtek el. A bűnügyi eredmények javításában, 

a település közbiztonságnak növelésében továbbra is számítunk a lakosság aktív 

közreműködésére. 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 
 

A továbbiakban a község közlekedési helyzetét kívánom értékelni a településen és 

vonzáskörzetében bekövetkezett közúti balesetek és a közlekedés körében elkövetett 

bűncselekmények adatai alapján. 
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Cím: H-9401 Sopron, Postafiók: 63 

Telefon: +36-99-311-234, BM (21) 46-41 

e-mail: sopronrk@gyor.police.hu;  

 KÉR azonosító: ORFK GYOR SO 
 

 

Személyi sérüléssel járó közúti balesetek 

Év 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.. 

Balesetek száma összesen 1 0 0 0 0 

Ebből  - könnyű sérülés 0 0 0 0 0 

  - súlyos sérülés 1 0 0 0 0 

  - halálos 0 0 0 0 0 

 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2022. évben összesen 2 darab anyagi káros közúti 

közlekedési baleset történt Fertőboz település bel és külterületén. 

  

A balesetek okait vizsgálva megállapítható, hogy 2022-évben az elsődleges okok az előzés, az 

elsőbbség, a kanyarodás valamint a megengedett sebességhatárok szabályainak megsértése 

miatt következtek be. 

 

Az M85-ös autóút megépítése és birtokba vétele következtében Fertőboz községet is jobban 

elérhetővé teszi a közúti forgalom számára és bekapcsolja a települést a gyorsforgalmi 

közúthálózatba, illetve csökkenti a településen áthaladó személy – és tehergépjármű 

forgalmat.  

 

A közlekedési bűncselekmények alakulása szerves részét képezi a település 

közlekedésbiztonsági helyzetének. Azért is, mert azok elkövetésének egy része közúti 

balesethez kapcsolódik, és azért is, mert a településen közlekedők jogkövető magatartása 

egyértelműen formálja az adott terült közlekedési morálját. 

 

 

 Közlekedési bűncselekmények  
Év 

2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

Közúti jármű ittas vezetése 1 2 1 5 1 

Közúti baleset okozása 1 0 0 0 0 

Közlekedési bűncselekmények száma összesen 2 2 1 5 1 

 

 

Az Országos Rendőr-főkapitány elvárásának megfelelően a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Rendőr-főkapitányság valamennyi kapitányságának közterületi szolgálatot ellátó állománya a 

közúti balesetek számának drasztikus visszaszorítása érdekében különösen nagy hangsúlyt 

fektet az ittas járművezetők kiszűrésére a közúti forgalomból. Ennek részekért valamennyi 

intézkedés alá vont járművezetővel szemben szondát alkalmaznak. Sajnos a nagyszámú 

felderítés ellenére még mindig magas az ittasan okozott balesetek száma. A megelőzés 

érdekében e tekintetben is kérjük a lakosság segítségét, hogy aki ilyen felelőtlen járművezetői 

magatartásról szerez tudomást, azt jelezze a területen szolgálatot ellátó rendőröknek az ismert 

telefonszámokon. 
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

 

 

A Soproni Rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét és ezen belül a közrendvédelmi 

feladatainak végrehajtását a beszámoló által felölelt időszakban is érzékelhető módon 

befolyásolta az országra nehezedő migrációs helyzet. 

 

A fentiek ellenére köszönhetően az állomány fegyelmezett munkavégzésének sikerült a 

szolgálatot úgy megszervezni, hogy a területen való jelenlétünk továbbra is folyamatos. A 

közterületi állománynak napi szolgálata során folyamatosan reagálnia kell a 112-es 

hívószámra érkező segélykérésekre, a megyei tevékenységirányítás intézkedést igénylő 

küldéseire. 

 

A község körzeti megbízottjának személyében 2022. decemberében változás történt, a 

településen Kertész Zoltán r. tzls. látja el a körzeti megbízotti feladatokat. A fertőbozi körzeti 

megbízott az alapvető szolgálati feladatainak ellátásához a szükséges felszereléssel, 

eszközökkel rendelkezik.  

 

A község körzeti megbízott munkáját koordináló parancsnok személyében 2022. december 

hónapról változás állt be Kovács Miklós r. alezredes helyett a továbbiakban Csiszár Gyula r. 

alezredes látja el a parancsnoki feladatokat.  

 

A vizsgált időszakban is folytattuk eredményes együttműködésünket az önkormányzattal és a 

társhatóságokkal a településen felmerülő problémák megoldásában. Továbbra is végezzük a 

településen elkövetett bűncselekmények felderítésével kapcsolatos tevékenységünket, 

valamint a társhatóságok által keresett, a községben lakó személyek tartózkodási helyének 

ellenőrzését. A bűn és baleset-megelőzési tevékenység keretében részt vettünk a területi 

család- és gyermekvédelmi szolgálat munkájában is.  

 

Fontosak számunkra a településekről érkező jelzések, mert ha ezeket beépítjük az állomány 

napi tevékenységébe, hatékonyabban tudjuk biztosítani a lakosság kielégítő szubjektív 

biztonságérzetét és a polgárok is nagyobb bizalommal fordulnak a közterületi rendőrökhöz. 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

 

 

A Rendőrség hasonlóan a korábbi évekhez tevékenységét a jövőben is úgy kívánja végezni, 

hogy az elégedettséget váltson ki a jogkövető állampolgárokból. Az élet azonban az utóbbi 

évtizedben gyakran produkált olyan váratlan helyzeteket, amire a lakosságnak és a 

Rendőrségnek reagálni kellett. Véleményünk szerint mind közül a koronavírus megjelenése, 

és elterjedésének mértéke az, illetve a határokon átnyúló illegális migráció, ami az 

emberekben a legerőteljesebb reakciókat váltotta ki.  
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Természetesen a járványügyi tevékenység és az illegális migrációs feladatok ellátása mellett 

rendőreink továbbra is folyamatosan felügyelik a település közrendjét és közbiztonságát, hogy 

a már elért eredmények megmaradjanak. 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

 

 

Köszönjük a feladataink eredményes végrehajtása érdekében nyújtott támogatásukat és a 

tájékoztató résztvevőin keresztül kérjük, hogy a lakosság ismerje meg feladatainkat, 

gondjainkat, és a jelenleg elfogadható közbiztonság fenntartása érdekében továbbra is segítsék 

a rendőrség munkáját. 

 

Köszönöm figyelmüket és kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Sopron, időbélyegző szerint 

 

Tisztelettel: 

 

   /: dr. HERCZEG ZOLTÁN :/ 

                       r. alezredes 

             kapitányságvezető 
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 



 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu 

 

Előterjesztés 

2. napirendi pont  

  
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalnál  

illetményalap megállapítása és illetménykiegészítés elfogadása  

      
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban:  Nagycenki KÖH ) fenntartó települések 2023. 

évben a Nagycenki KÖH  köztisztviselői illetményalapját 71.500.- Ft összegben határozták meg, valamint az 

érettségi és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletményük 20 (húsz) %-ának megfelelő 

mértékű havi illetménykiegészítést állapítottak meg.  

 

Ez a döntés az együttes ülésen 2023. február 15-én született. 

 

 

Minden képviselő-testületnek külön-külön önkormányzati rendeletben kell elfogadni mindezeket. 

 

 

Javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Fertőboz. 2023. március 21. 

 

          

 

Percze Szilvia 

         jegyző 



 

Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2023. (…….) önkormányzati rendelete 

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap 

megállapításáról 
 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4), valamint Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiakat rendeli el. 

 

1. § 

E rendelet hatálya a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőkre terjed ki. 

 

2. § 

Az illetménykiegészítés mértéke – 2023. 01. 01. napjától 2023. 12. 31. napjáig - egységesen 

valamennyi felsőfokú iskolai és valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az 

alapilletménye 20 %-a. 

 

3. § 

Az illetményalap 2023. 01. 01. napjától 2023. 12. 31. napjáig 71.500,- Ft. 

 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.    

 

 

 

Kutrucz Gyula                      Percze Szilvia 

polgármester         jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2023. ……. képviselő-testületi ülésén 

fogadta el, a jegyző 2023…………...  napján kihirdette. 

 

 

 

Percze Szilvia 

jegyző 
 



Fertőboz Község Önkormányzatának Polgármestere 
 9493 Fertőboz, Fő u. 17. : (99531-080,  E-mail: fertoboz@fertoboz.hu 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

2023.évi közbeszerzési terve és folyamatban lévő közbeszerzése  

 
3. napirendi pont   

A Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt 

előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről: 

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” 

 

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó 

nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meg-

határozni.  

Leírtaknak megfelelően a 2023. évre irányadó nemzeti értékhatárok Magyarország 2023. évi 

központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény a 77. §-ában kerültek 

megállapításra. a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti 

közbeszerzési értékhatárokat.  

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok: 

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint; 

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint; 

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint. 

Az értékek  nettó értéket jelentenek ( ezek az értékek több éve már azonosak ).  



 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (1) bekezdése a) pontja alapján elsősorban a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, vagy saját honlapon 

közzé kell tenni. Önkormányzatunk 2023. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 

tartalmazza. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot egyszerű szótöbbséggel 

elfogadni szíveskedjen.  

…../2023.(….) önkormányzati határozat   

Fertőboz Község Önkormányzata 2023.évi közbeszerzési tervéről 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja a 2023.évi közbeszerzési tervet. 

Felelős: Kutrucz Gyula polgármester 

Határidő: folyamatosan  

 

A képviselő-testület felé javaslatot teszek az alábbi határozati javaslat elfogadására is 

 

…../2023.(….) önkormányzati határozat   

 

Fertőboz Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085 számú 

projekt közbeszerzéséről 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közösségi terek 

kialakítása, fejlesztése Fertőbozon ( volt Vízműtelep átalakítása közösségi parkká-157 

hrsz-, és Julien-völgy, mint közpark burkolása- 166/3 hrsz )" tárgyban megindítani 

tervezett közbeszerzési eljárás vonatkozásában meghozandó valamennyi döntés (így 

különösen de nem kizárólagosan: eljárás megindítására és lezárására vonatkozó, ajánlat 

érvényességére/érvénytelenségére vonatkozó, valamint minden közbenső döntés, és a 

bíráló bizottság kijelölésére vonatkozó döntés) meghozatalára Kutrucz Gyula 

polgármestert felhatalmazza.  

 

Felelős: Kutrucz Gyula polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Fertőboz, 2023. március 23. 

 

 

Kutrucz Gyula 

        polgármester  



Fertőboz Község Önkormányzata 
 
2023. évi közbeszerzési terve 

Áru beszerzése  

s.sz. Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárásirend 

Tervezett eljárás fajtája Eljárás 
megindításának 
tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének várható 
időpontja 

       

 

Építés 

s.sz. Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárásirend 

Tervezett eljárás fajtája Eljárás 
megindításának 
tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének várható 
időpontja 

1 Közösségi terek kialakítása, 

fejlesztése Fertőbozon ( volt  

Vízműtelep átalakítása 

közösségi parkká-157 hrsz-, 

és Julien-völgy, mint  

közpark burkolása- 166/3 

hrsz )  
 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § Nyílt eljárás 2023. második 
negyedév  

2023. utolsó 
negyedév 

 

Szolgáltatás megrendelés  

s.sz. Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárásirend 

Tervezett eljárás fajtája Eljárás 
megindításának 
tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének várható 
időpontja 

       

 



Fertőboz Község Önkormányzatának Polgármestere 
 9493 Fertőboz, Fő u. 17. : (99) 531-080, , E-mail: fertoboz@fertoboz.hu 

    
 

ELŐ TER J ES ZTÉS  
4.napirendi pont  

 

Társulási megállapodás módosítása 

 ( Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás )   

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Lövő Község Önkormányzatának Polgármestere megkereste önkormányzatunkat   ( 1. számú 

melléklet ) , hogy a társulási megállapodás módosítását hagyjuk jóvá, mivel Szakony településen új 

polgármestert választottak , és a megállapodás nevesíti a polgármestereket.  

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az erre vonatkozó határozatot minősített többségű szavazással 

alkossuk meg.  

 

………../2023. (…….) önkormányzati határozat 

Társulási megállapodás módosítása (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás ) 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálati Társulás ( 9461 Lövő, Fő utca 32. ) módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal 

elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kutrucz Gyula polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Kutrucz Gyula polgármester 

 

Határidő: 2023. 03.31 döntés megküldése, aláírás a székhely szerint  

 

 

 

Fertőboz, 2023. március 21. 

 

 

 

        Kutrucz Gyula  

        polgármester  
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F e r t ő b o z   K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a 

9493 Fertőboz, Fő u. 17.  Tel./Fax: 99/531-080 

E-mail: fertoboz@fertoboz.hu Honlap: www.fertoboz.hu  
 

 5. napirendi pont  

 

 

Szociális tűzifa pályázat benyújtása  

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Idei évben is lehetőség nyílik szociális tűzifa pályázat benyújtására, 2023. április 28-áig. Idén 

jóval előbb kiírták a pályázatot (1. számú melléklet a kiírás), és a benyújtásra is csak 1 

hónapos határidőt hagytak.  

 

Az önkormányzatunk jogosult rá, 12 m3 tűzifát igényelhetünk, amihez szükséges 2000 Ft/m3 

+ áfa önrész vállalása, így 30.480 Ft saját költségvetésből történő biztosítása. 

 

Ez a mennyiség tavaly 8 m3 volt, most valószínű a rezsiárak miatt felemelték 12 m3-re.  

 

Javasolom a pályázat benyújtását, hiszen így pár családnak segítünk a téli tüzelő részbeni 

biztosításában. 

 

Nyertes pályázat esetén majd rendeletet kell alkotni az őszi hónapokban az igénylési 

feltételekről. 

 

Az önkormányzat hozzájárulását kérjük ismét, hogy a vastag vagy hosszú fák eldarabolását is 

önkormányzati költségvetésből megtegyük.    

 

…./2023.(…..) önkormányzati határozat  

 

Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja igényét 

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény 3. számú 

mellékletének 2.2.1.pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

 
Az igényelt támogatás  12 m3  fa, a kemény lombos fafajtából, melynek Fertőboz Község 

Önkormányzatát terhelő önrésze 30.480 Ft . A kötelezően vállalt önerő  30.480 Ft, 

melyet Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023.évi költségvetése 

általános tartalékának terhére biztosít. 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 
 

 

 

mailto:hidegseg@hidegseg.hu
http://www.fertoboz.hu/
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A tűzifa szállításából, darabolásából- ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is –

származó költségek Fertőboz Község Önkormányzatát terhelik. 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza   

Kutrucz Gyula polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és 

nyilatkozat megtételére és a szükséges szerződések megkötésére.  

 

Felelős: Kutrucz Gyula polgármester 

Határidő: 2023. április 28.  

 

 

 

 

 

 

Fertőboz, 2023. március 22. 

 

 

 

 

 

   

         Kutrucz Gyula 

         polgármester 
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Pályázati Kiírás 

2023.   

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet – az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2023. évi központi 

költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 

2.2.1. pont szerinti  

 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 
 

összhangban 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szoc. tv.), 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.), 

- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 

rendelkezéseivel. 

1. A pályázat célja 

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a 

Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre 

többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a 

legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások 

tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő 

lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy 

barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat. 

 

2. Keretösszeg 

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió forint áll 

rendelkezésre. 

 

3. Pályázók köre 

A támogatásra a Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg 

nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.  

 

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. 

 

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a 

továbbiakban együtt: ellátott): 

 az önkormányzat 2022. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,  

 az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában 

részesülők száma,  

 az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve  

 a 2022. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel). 
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Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m3/ellátott tűzifa 

mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei 

m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 

q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.  

 

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség 

meghatározását szolgálja. 

4.  A támogatás formája 

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

5. A támogatás mértéke 

A támogatás mértéke 

a) 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, kemény lombos fafajta esetében 23 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos 

fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 4 000 Ft/q+áfa, 

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta 

esetében 21 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 13 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 

3 000 Ft/q+áfa. 

c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának 

feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 2 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos 

fafajta esetében 2 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 1 000 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása. 

6. Pályázatok benyújtása 

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi 

igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a 

kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy 

a) a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, 

és 

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. 

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani. 

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a 

továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a 

pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott 

dokumentumot, ezt követően lezárja a pályázatát. 
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A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált 

Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentum nevét is – az ebr42 rendszerből pdf 

formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben 

iktatja. 

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP 

rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) 

bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs 

rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.  

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre 

kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és ugyanezen a napon 
elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / 

Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok 

az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési 

pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap 

(https://szuf.magyarorszag.hu) igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 

MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó 

szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi. 

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása 

és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a 

pályázat benyújtását. 

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb: 

2023. április 28. 

 

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot. 
 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat 

kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. 

 

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok 

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok: 

1. Az ebr42 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap 

2. 

A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre 

vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely 

tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a 

szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér 

II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat 

 

8. Hiánypótlás 

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 

Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi. 

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, 

az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, 

elektronikus úton kell teljesíteni. 

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium 

Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) 

keresztül a felülvizsgálatok eredményéről. 

 

https://szuf.magyarorszag.hu/
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Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a 

pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az 

Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót. 

 

9. Pályázat elbírálása, döntés 

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter 

állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti 

mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti mennyiségek, 

barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt 

meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti 

adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához 

(18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.  

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is 

jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.  

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

miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2023. május 31-ig. 

10. Döntésről való értesítés 

A miniszter döntéséről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus 

támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést 

követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.  

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.  

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség. 

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést 

követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat 

elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. 

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem 

vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát. 

11. Támogatás folyósítása 

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követően, 2023. szeptember 15-éig 

utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, 

előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja. 

 

12. Támogatás felhasználása 

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm 

átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 

nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására 

fordíthatja. Kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a 

lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. 

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén 

vásárlásra fordíthatja. 

http://www.kormany.hu/
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A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott 

követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a Pályázati Kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb 

feltételekkel tudja beszerezni. 

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás 

felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe. 

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2024. február 15-éig oszthatja ki a 

rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2024. március 31-

éig történhet meg. 

A támogatás terhére a 2023. április 28-át megelőző pénzügyi teljesítés nem számolható el. 

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy 

példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi 

elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag 

mennyiségét, valamint az átvétel idejét.  

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében 

e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek)et az elszámoláshoz csatolni kell.  

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó 

költségek a Kedvezményezettet terhelik, ennek költségei a támogatás terhére nem elszámolhatóak.  

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 

minősül.  

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a 

tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 

költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter 

által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban 

a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet 

számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb 

bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2023. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás 

terhére elszámolva” záradékot. 

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása 

során alkalmazott eljárásrenddel.  

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a 

Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban 

meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás 

visszavonásáról való rendelkezés kivételével – a Kincstár látja el. 

 

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A 

felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot 

követően 2023. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert. 

 

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás 

elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról. 
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Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a 

kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a 

Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az 

Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság 

útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

 

Részletfizetési kérelmet – az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat 

kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat 

be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű 

visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési 

megállapodást köt a kérelmezővel. 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylési 

és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény szabályait. 

A Pályázók a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a 

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak. 
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