
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a szociális tűzifavásárláshoz önrész biztosítására 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a 

2013. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak 

be. 

 

A támogatás mértéke tekintetében a BM rendelet különbséget tesz a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések valamint az ebbe a kategóriába nem tartozó települési 

önkormányzatok között. 

 

Kéthely vonatkozásában a BM rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók, 

miszerint a támogatás mértéke  

 kemény lombos fafajta estében 12.000,-Ft/erdei m
3
 +Áfa 

 lágy lombos fafajta esetében 6.800,-Ft/erdei m
3
 +Áfa 

 

A BM rendelet szerint lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, 

Csongrád valamint Hajdú-Bihar megyében lévő települési önkormányzat jogosult. 

 

Kéthely Község Önkormányzat a fentieknek megfelelően kizárólag kemény lombos tűzifa 

igénylésre jogosult.  

 

A támogatás felhasználásának további feltétele, hogy a támogatáson felül a kemény lombos 

fafajta esetében 2.000,-Ft/erdei m
3
 +Áfa mértékű önrész vállalása az önkormányzat részéről. 

 

Az igényelhető tűzifa mennyiségét a BM rendelet 1. § (5) bekezdése szabályozza, mely 

szerint a települési önkormányzat a 2013. január–március hónapokban lakásfenntartási 

támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m
3
/ellátott tűzifa mennyiséget 

igényelhet. 

 

A BM rendeletben meghatározott időszakban Kéthely településen a 3 hónap átlagában 67 fő 

részesült lakásfenntartási támogatásban. 

 

Kéthely Község Önkormányzat a tavalyi év során is benyújtotta az igényét a tűzifa 

támogatásra. Az igényelhető mennyiség a tavalyi évhez hasonlóan alakul.  

 

A BM rendelet 2. § (4) bek. alapján  a miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű 

támogatás megítélésére is jogosult. Az igényekből elsődlegesen a 20 m
3
 alatti mennyiségek 

teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, a lakásfenntartási 

támogatásban részesülők összlakosságszámhoz viszonyított arányát differenciált mértékben 

figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. 

 

A tavalyi év folyamán igényelhető mennyiség felére nyújtott be igényt Kéthely Község 

Önkormányzata, azonban csupán 14m
3
 tényleges támogatás lett központilag biztosítva. 

 

Az idén a maximálisan igényelhető mennyiség Kéthely vonatkozásában 132 m
3
 ugyanakkor 

60 erdei m
3
 szociális tűzifa igényre javaslom a támogatást benyújtani, hiszen a központilag 



rendelkezésre álló tűzifa támogatási keret korlátozott, a tavalyi évi forrásnak megfelelő és BM 

rendelet a támogatást igénybe vevő települési önkormányzatok körét is kibővítette.  

 

A BM rendelet 5. § (1) bek értelmében a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való 

eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik. 

 

Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 60 erdei m
3
 szociális 

tűzifa támogatásra nyújt be igényt és az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 1. § (3) 

bekezdése alapján a támogatás felhasználásának feltételeként vállalja 60 erdei m
3
 

* 2000,-Ft + ÁFA, összesen 152.400,-FT összegben az önrész biztosítását az 

önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális tűzifa támogatási 

igény benyújtására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Kéthely, 2013. október 09. 

Sipos Balázs sk. 

polgármester 


