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Döntés a 2020. évi szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról. 
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Előterjesztő: Dr. Bider Zsolt polgármester 

Témafelelős:  
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Faragóné Kökényesi Anikó 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat évek óta indul a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati 

felhívásokon. 

Jelen előterjesztés is e tárgyban készült. 

Az idei pályázat keretében lehetőség nyílik 128 m3 tűzifa igénylésre, településünk esetében erdei 

köbméterenként 15.000 Ft +Áfa vissza nem térítendő költségvetési támogatás mellett azzal a feltétellel, hogy 

a támogatáson felül köbméterenként 1.000 Ft + Áfa önrészt az igénylőnek biztosítani kell. 

A támogatás +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi 

és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő 

megvásárlásra fordítható. 

A határozat javaslatban a tavalyi évi teljesítések és az előzetes igényfelmérések alapján a 128 m3 igényelhető 

támogatásból 40 m3 tűzifa és annak önerő vonzata került megjelölésre, figyelemmel arra a pályázati 

megkötésre, miszerint egy személy esetében legfeljebb 2 m3 pályázati forrásból beszerzett tűzifa kiutalására 

van lehetőség.  

A támogatásból vásárolt tűzifát 2021. február 15-ig oszthatja ki az önkormányzat a rászorulók részére. 

A támogatás biztosításáról a belügyminiszter legkésőbb 2020. szeptember 30-ig dönt. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 
Öttevény, 2020. 08. 22. 
 
 
        Dr. Bider Zsolt s.k. 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. 

(VIII.27.) számú határozata 

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet I.8. pont szerinti A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím vonatkozásában 
meghirdetett pályázati kiírásra.  
Ennek keretében 40 erdei köbméter kemény lombos fafajtából előállított 
tűzifára nyújt be támogatási igényt. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. A pályázat megvalósításához szükséges 50.800- 
Ft összegű saját forrást a 2020. évi költségvetésében biztosítja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről 
és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 

Felelős:  Dr. Bider Zsolt polgármester 

Határidő:  2020. augusztus 31. 


