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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 
10-án (kedden) 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Önkormányzat ülésterme Fertőhomok, Akác u. 44.  
 
Jelen vannak: Horváth Attila  polgármester 
   dr. Jakab Zsolt  körjegyző 

 
Radovits Tibor  alpolgármester 

   Iliásné Pozsgai Anna képviselő 
   Kertész Norbert   képviselő 
   Nagyné Kovács Erika képviselő 
 
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi tagja jelen van. Az ülést 
megnyitotta. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.  
 
A képviselő-testület a napirendet - egyhangúlag elfogadta.  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Napirendi pont: 
A tájház udvarán álló pajta oldalának lécezése 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

2. Napirendi pont: 
Döntés szociális célú tűzifa felhasználásáról; - a helyi szociális ellátásokról 
szóló 6/2007.(V. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

 
1. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester emlékeztetett rá, hogy korábban már volt szó a tájház 
udvarán álló pajta oldalát alkotó deszkák réseinek fedőlécezéséről, az itt kialakított 
pajtakocsma érdekében. Molnár Pál helyi ácsnak most alkalmas lenne az időpont a 
munka elvégzésére. 150 ezer forintos árajánlatot adott, amely a munka elvégzését a 
deszkákat lekenve tartalmazza. Ezen kívül a pajta kapujára kisebb méretű bejárati 
ajtót is vágnak, így elegendő lesz majd csak ezt nyitni-csukni. Ennek költsége is 
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szerepel az árban. Amennyiben a képviselő-testület megbízza a vállalkozót a munka 
elvégzésével, ennek előirányzata természetesen bekerül az idei költségvetésbe. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

1/2012.(I. 10.) képviselő-testületi határozat: 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150 000,- 
Ft vállalkozási díjért megrendeli a tájház udvarán álló pajtaépület 
oldalainak fedő lécezését lekenve, továbbá a pajtakapura bejárati ajtó 
vágását. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: 2012. február 28. 

 
2. Napirendi pont: 
Horváth Attila: A belügyminiszter 59/2011.(XII. 23.) BM rendelete kiegészítő 
támogatás megállapításáról rendelkezik a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifa-vásárlásához. A rendelet azon önkormányzatok részére biztosít 12 000,- 
Ft+ÁFA/m3 állami támogatást, amelyek előzetesen bejelentették igényüket. A 
képviselő-testület korábban 30 m3 tűzifa iránti igényt jelentetett be, így 
önkormányzatunk részére 450 000,- Ft támogatást állapítottak meg, amelyet tavaly át 
is utaltak részünkre. A tűzifát a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt-től 
vásárolhatjuk meg. Az igényt 2012. január 31-ig kell teljesíteniük. A szükséges önerő 
mértéke 2 000,- Ft+ÁFA/m3, azaz 76 200,- Ft. A TAEG a szállítást is megoldja. Ez 
további 2 200,- Ft + ÁFA/m3, vagyis 83 820,- Ft. A teljes önkormányzati költség tehát 
160 020,- Ft. A szállításra – a TAEG Zrt. tájékoztatása szerint - két lehetőség 
kínálkozik. Az „A” verzió esetén a fuvarozónak adott címlista alapján a szállítás az 
erdőről közvetlenül a kedvezményezett címére történik. Célszerű nem elaprózni a 
mennyiségeket. Pl. van olyan kocsi, amely 6 m3 szállítására képes, így1*6 vagy 2*3 
m3-t tud gazdaságosan leszállítani. Egy másik típusú autó 15-16  m3 fával van tele, 
de megállapodás alapján ez levihető (2*5=10 m3,) 2*6=12 m3* vagy 2*7=14 m3 
fuvarokra. Ezekben az esetekben a kocsik mindkét oldalra egyforma mennyiséget 
raknak, és úgy rakodnak le, hogy egyik oldalt az egyik helyen a másik oldalt egy 
másik helyen rakja le, így nincs vita abból, ki mennyit kap. A „B” verzió szerint az 
önkormányzat egy erre alkalmas területre szállíttatja le az igényelt faanyagot és a 
rászorultaknak innen osztja szét. Ebben az esetben a nagy autók teljes rakománnyal 
közlekedhetnek. Amennyiben az önkormányzat 3 m3 alatti mennyiségeket is osztani 
kíván, azt a mennyiséget egy központi telephelyre célszerű leszállítani és onnan 
szétosztani. A fenti gépkocsik daruval felszereltek, így a fel és a leterhelést is 
elvégzik. Amennyiben a szállításban való közreműködésre a TEAG Zrt-t kérjük meg, 
arról a pontos feltételek ismeretében árajánlatot adnak. Felmerült, hogy a szállítási 
költséget az igénylők fizessék, azonban erre nincs lehetőség, az önkormányzat sem a 
tűzifáért, sem a szállításért nem kérhet költségtérítést. Ezért javaslom, hogy az 
átmeneti segélyhez hasonló feltételeket állapítson meg a képviselő-testület erre a 
természetbeni juttatásra.  
 
Horváth Attila polgármester ezt követően ismertette a helyi szociális ellátásokról 
szóló 6/2007.(V. 12.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett 
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rendelettervezetet (rendelettervezet mellékelve). Egyidejűleg javasolta, hogy a tervezet 
szerinti „B” változat kerüljön elfogadásra. A szoros, 2012. január 17-edikei igénylési 
határidőre tekintettel a hivatal a tűzifa támogatási lehetőségről hirdetményi úton 
értesíti a lakosságot, egyidejűleg megkérte a képviselő-testület tagjait, ők is 
informálják az általuk rászorultnak tartott személyeket. Kezdeményezte, hogy a 
beérkezett kérelmeket a képviselő-testület még aznap bírálja el.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a helyi szociális ellátásokról szóló 
6/2007.(V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012. önkormányzati 
rendeletet. 
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester az ülést 18 óra 10 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf.  
 
 
 

 
Horváth Attila 
polgármester 

 
dr. Jakab Zsolt 

körjegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 

• meghívó; 

• jelenléti ív; 

• 1/2012. önkormányzati rendelet tervezete; 

• 1/2012.(I. 16.) önkormányzati rendelet. 
 


