
 

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255  Balatonrendes, Fő u. 1.  

Ikt.szám:   509-10/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.   október   11–  i
rendkívüli  nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:  8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  Kultúrház helyisége 

Jelen vannak  :   Fuchs Henrik, polgármester 
Kuti Istvánné, alpolgármester
Csabáné Varga Anikó, képviselő  
Perger János, képviselő
Piros Zita, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 
Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

Fuchs Henrik,  polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  15.50
órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes. 

A képviselő-testületi ülés sürgősséggel és rövid úton történő összehívására az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló  12/2013. (X. 01.) rendeletének 14. § (1) bekezdése alapján került
sor. A sürgősség oka, hogy a szociális célú tűzifa támogatás igénylési határideje október 15. 

Ismerteti a  napirendet:

1. Szociális célú tűzifa igénylés

Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. 
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 80/2013. (X. 11.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  október   11-i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Szociális célú tűzifa igénylés

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1. Szociális célú tűzifa igénylés  

 Fuchs Henrik, polgármester 
A helyi önkormányzatok  szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló
57/2013.  (X.  4.)  BM  rendelet (továbbiakban  BM  rendelet)  alapján  lehetőség  van  szociális  tűzifa
vásárlásához támogatás igénylésére. 
A BM rendelet alapján: 
„1.  §  (1)  A  2013.  január  1-jei  lakosságszám  alapján  az  5000  fő  lakosságszám  alatti  települési
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.
(2) A támogatás mértéke
a) a  társadalmi-gazdasági  és  infrastrukturális  szempontból  elmaradott,  illetve  az  országos  átlagot
jelentősen  meghaladó  munkanélküliséggel sújtott  települések  jegyzékéről  szóló  240/2006.  (XI.  30.)
Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott

települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 13 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy

lombos fafajta esetében 7300 Ft/erdei m3+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében

12 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m3+áfa.
(3)  A  (2)  bekezdés a) pontjába  tartozó  települési  önkormányzat  vonatkozásában  a  támogatás

felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa,

lágy lombos fafajta esetében 700 Ft/erdei m3+áfa mértékű, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó települési

önkormányzat  vonatkozásában kemény lombos fafajta  esetében 2000  Ft/erdei m3+áfa,  lágy lombos

fafajta esetében 1200 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalása.
 (5) A 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga

alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. 
(6) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapot  legkésőbb e rendelet hatálybalépését
követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő napon rögzíti és zárja le az
ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy
hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) területileg illetékes
igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon benyújtott adatlap
érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés
határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
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2. § (1) A támogatási igénynek tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti adatlapot,
b) a  települési  önkormányzatnak  -  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja
szerinti - a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását.

4.  §  (1)  A támogatást  a  települési önkormányzat  ±5% elfogadott  tűréshatárú,  átlagosan 100  cm
hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott  erdőgazdálkodóktól  (a  továbbiakban:  erdőgazdálkodó)  történő  megvásárlására
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-
a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
(2) A települési önkormányzat a támogatott  mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól,
ha  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  minőségi  követelményeknek  megfelelő  tűzifát  az  1.  §  (2)
bekezdésében meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
5. §  (1) A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást  is - származó költségek a
települési önkormányzatot terhelik.
(2) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.

Javasolja, hogy  igényt nyújtsanak be 4 m³ mennyiségben keménylombos tűzifára, melyhez a szükséges
önerő bruttó 10.160.- Ft.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 81/2013. (X. 11.)  HATÁROZATA 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának
önrészéről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló  a  57/2013.  (X.  4.)  BM  rendelet
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  4  m³
mennyiségben keménylombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő bruttó 10.160.- Ft. 
A  pályázat  önrészeként  szolgáló  összeget  a  Képviselő-testület  Balatonrendes  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2013.  (III.04.)
rendeletében biztosítja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester 
Az ülést   16.00 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
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polgármester      jegyző
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	Fuchs Henrik, polgármester
	Az ülést 16.00 órakor bezárja.
	

