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Tárgy: Javaslat a HÉRA Alapítványhoz történő csatlakozásra 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ÉMÁSZ Zrt-t a Magyar Energiahivatalon keresztül kötelezték arra, hogy az 
áramszolgáltatónál keletkezett extra profit egy részét juttassa vissza a fogyasztókhoz. 
Ennek a több százmillió forintnak az elosztását a HÉRA Alapítványon keresztül 
kívánja az áramszolgáltató megvalósítani. Az Alapítvány önhatalmúlag az igénylések 
összegyűjtését az önkormányzatokra vagy a szociális ellátásban érdekelt közhasznú 
társaságokra bízza olyan feltételt is szabva, hogy a pályázó önkormányzat vagy egyéb 
szervezet „kalapolja össze” a község tehetősebb polgárai, vállalkozói körében az 
igényelt támogatási összeg 10%-át. Vagy ha ez nem jár sikerrel, akkor saját 
költségvetése terhére biztosítsa ezt a juttatást az Alapítvány számára. A 
költségvetésünk helyzetéből adódóan az önkormányzat nem biztosíthat erre a célra 
semmilyen támogatási összeget, hiszen ez tovább növelné a hiányt, mert a költségvetés 
tervezésekor ezt nem vehettük figyelembe. Az Alapítvány tájékoztatójából kiderül, 
hogy javasolják az önrész nélküli benyújtását is a pályázatoknak, mert ha megfelelően 
megindokolják az érintett önkormányzatok a fizetésképtelenségüket, akkor az 
Alapítvány kuratóriuma dönthet úgy, hogy ennek ellenére támogatja a benyújtott 
pályázatot.  
Javaslom, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülő lakosok ne vehessenek részt 
ebben a pályázatban, hiszen az Alapítvány azt kéri, hogy az önkormányzat állítson fel 
szempontrendszert az általa javasolt támogatotti körre. Azért nem javaslom ezeknek a 
lakosoknak a támogatását, mert ezt a juttatást a lakás fenntartási költségeire kapják 
szociális helyzetükből adódóan havonta 6-9 eFt összegben, egyedi elbírálás alapján a 
vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint. Az Alapítvány tájékoztatójából kiderül, 
hogy az ÉMÁSZ Zrt-nél szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók 
nyilvántartásában szereplő és önhibájukon kívül jelentős áramdíjtartozást felhalmozó 
azon személyek támogathatók, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresének összegét (57.000 
Ft-ot). A hejőbábai polgárok egy rövid tájékoztató levelet kaptak a polgármesteri 
hivataltól ezzel a lehetőséggel kapcsolatban, hogy jelentkezzenek, amennyiben a 
feltételeknek megfelelőnek érzik magukat és élni kívánnak a támogatás lehetőségével.  
Javaslom, hogy a pályázaton az önkormányzat vegyen részt, de ahhoz önrészt ne 
biztosítson. 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását, támogatását! 
 
Hejőbába, 2009. október 22. 
 
     Tisztelettel:   Juhász Barnabás 
           polgármester 
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