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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megjelent Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I.9. pont szerinti a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos pályázati kiírás (továbbiakban: pályázati 
kiírás). 
  Az előző évekhez hasonlóan ezen pályázati kiírás alapján lehet az önkormányzatnak 
pályázni szociális célú tüzelőanyag beszerzésére. A pályázati kiírás 6. pontja értelmében a 
támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 
2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza. 
 Felsőlajos Község Önkormányzata már rendelkezik ezen rendelettel, mivel 2012. 
évben megalkotta a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet), 
amely rendelet 2017. évi módosítása nem szükséges, mivel a pályázati kiírás illeszkedik a 
hatályos rendelethez. 

A pályázati kiírás megjelenését követően a szakmai munka elkezdődött, amelynek 
eredményeként a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészete 
megküldte árajánlatát. Az árajánlatból kitűnik, hogy 1 m3 kemény lombos tűzifa (akác tüzifa) 
beszerzési értéke 17.500.- forint  + ÁFA, azaz bruttó 22.225.- forint. 
 A pályázati kiírás alapján az önkormányzat által a 2016. évben foglalkoztatott 
közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2017. január 1-ei lakosságszámból a 80 
év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra az igényelhető 
mennyiség. 
 Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2m3/ellátott tűzifa 
mennyiséget igényelhet. Ezen időszakban ezen átlagszám 34 fő volt, azaz a maximálisan 
igényelhető mennyiség 68 m3.  

A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14.000.- forint + ÁFA/erdei m3, 
azaz bruttó 17.780.- forint/ erdei m3. Az önkormányzati, kötelezően vállalandó önerő mértéke 
kemény lombos fafajta esetén 1000.- forint + ÁFA/erdei m3, azaz 1.270.- forint/ erdei m3 az 
igényelhető mennyiség vonatkozásában. 
 68 m3 keménylombú tűzifa (akác tűzifa) beszerzésének értéke bruttó 1.511.300.- 
forint, amelyből a támogatás mértéke 1.209.040.- forint, az önkormányzati saját erő 
összege 302.260.- forint (kötelezően vállalt önerő mértéke 86.360.- Ft, az önként vállalt 
önerő összege 215.900.- Ft). A saját erő összegén felül az önkormányzatnak vállalnia kell a 
tűzifa eljuttatásának költségét is a rászorulók részére díjmentesen. 

A támogatás elnyerése esetén további egyeztetés és szerződéskötés szükséges az 
erdészettel. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére a pályázat benyújtását 68 erdei m3 
keménylombú tűzifa (akác tűzifa) megigénylésére. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 
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Határozat-tervezet 

 
....../2017. (…….) ÖH 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. mellékletének I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás 
alapján a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  
 

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 68 m3 a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 238.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 302.260.- Ft – amely önerő összegből a kötelezően vállalt önerő 
összege 68.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 86.360.- Ft, és az önként vállalt önerő összege 
170.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 215.900.- Ft -, melyet Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. 
(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. 
évi kiadásai táblázata 1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora terhére biztosít. 

 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 

célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve 
a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Felsőlajos Község 
Önkormányzatát terhelik. 

 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

 
 
Felsőlajos, 2017. július 25. 
 
 
 
          Juhász Gyula sk. 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


