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E l ő t e r j e s z t é s 

szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénylése tárgyában 

(Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i ülésére) 

A Magyar Államkincstár felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy 2015. szeptember 30-áig 

pályázatot lehet benyújtani szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénylésére, hasonló tartalommal, mint az elmúlt évben. 

A kiegészítő támogatás a tavalyi évhez hasonlóan került megfogalmazásra, a 46/2014. 

(IX.25.)BM rendelet tartalmazza a vonatkozó előírásokat. 

A rendelet tartalmazza az igényelhető fa mennyisége kiszámolásának metódusát, a 2014. de-

cember és 2015. február hónapokban a lakásfenntartási támogatásban részesülők számának 

átlagával lehet számolni, a mi esetünkben 31 fő volt ez a szám, a rendelet azt is tartalmazza, 

hogy támogatottanként  2 m
3
 fával számolhatunk, esetünkben 62 m

3
 az igényelhető mennyi-

ség kemény lombos fa esetén,  

A támogatás feltétele még az is, hogy önerőt kell vállalnunk, kemény lombos fafajta esetén 

1.000,-Ft+áfa az önrész összege, ez 62 m
3
 fára vetítve 78.740,-Ft, 

Javasolom a kemény lombos fafajtát, és önerőként 78.740,-Ft-ot biztosítását a 2015. évi költ-

ségvetés általános tartaléka terhére.  

2014 évben is ugyanilyen feltételekkel lehetett igényelni a kiegészítő támogatást, mint jelen-

leg, és rendeletet is kell alkotnunk, ahogyan tettük azt tavaly. Az önkormányzati rendeletünk-

ben határozzuk meg most is, hogy kinek adunk fát, mert a támogatottak nem csak a lakásfenn-

tartási támogatásban részesülők lehetnek. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 46/2014. 

(IX.25.)BM rendelet  alapján, szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsoló-

dó kiegészítő támogatás iránt kérelem kerüljön benyújtásra. 

Testület a kiegészítő támogatással kapcsolatos önerőt (1.000,-Ft/m
3 

+áfa), azaz: 78.740,-Ft-ot a 2015. évi költségvetési tartalék terhére biz-

tosítja. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülők-

től ellenszolgáltatást nem kér. 

Testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adatlap elküldésére. 

Határidő: 2015. szeptember 30., ill. folyamatos 

Felelős:    polgármester 

Kunfehértó, 2015. szeptember 15. 

 
(: Huszár Zoltán :) 

polgármester 


