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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésbe. 

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. 
határozat rögzíti többek között, miszerint a támogatást kezelő önkormányzat vállalja, hogy 
szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettel, 
szervezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy az érintett háztartásoknak legkésőbb 2019. 
december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét. Rögzíti továbbá, hogy a 
támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek 
fedezésére. 

12 000 ft. értékű tűzifa természetbeni támogatásra Pásztón 372 család jogosult. Az érintett 
háztartások: 249 pásztói, 102 mátrakeresztesi, 16 hasznosi, 2 máriatanyai, 3 muzslai 
üdülőterületi.  

Négy pásztói vállalkozástól kértünk ajánlatot a mindösszesen 4 464 000 ft értékű tüzifa 
jogosultak részére történő biztosítása és szállítása vonatkozásában. 

A kormányhatározat úgy rendelkezik, hogy a szállítás díját a támogatásból nem lehet 
finanszírozni, ez a költség a jogosultat terheli. A gáz és távfűtés után járó rezsicsökkentésnél a 
jogosultak számára nem merült fel hasonló plusz költség, ezért javaslom, hogy a szállítás 
költségeit ne terheljük a jogosultakra, hanem a költségvetésünk terhére önerőből biztosítsuk 
azt.  

Kértük az ajánlattevőktől, hogy ajánlatukban jelöljék meg, hogy háztartásonként a 12 000 ft. 
értékben milyen mennyiségű, minőségű konyhakész (hasított) tűzifát tudnak biztosítani. 
Kértük, hogy külön adjanak ajánlatot városrészenként a szállítási költség vonatkozásában. 

Az ajánlattevőként felkértek közül egy vállalkozás küldött ajánlatot, kettő írásban jelezte, 
hogy nem tesz ajánlatot, mert ilyen mennyiségű tűzifa nem áll rendelkezésére, illetve az előírt 
feltételeknek nem tud megfelelni. Egy vállalkozástól nem érkezett semmilyen jelzés. 

Az egyetlen, határidőre beérkezett, előterjesztéshez csatolt ajánlat érvényes, tartalmazza az 
ajánlatban kiírt feltételeket. Az ajánlatban szereplő, 12 000 ft. értékű tűzifa mennyisége (0,4 
erdei m3) álláspontunk szerint megfelelő. A szállításra adott átalányár szintén jó árnak 
minősíthető, tekintettel arra is, hogy távolabb lévő városrészekbe is kell nagy mennyiséget 
szállítani.  

Fentiek ismeretében javasoljuk az ajánlat elfogadását. 

A tűzifát igénylők mellett néhány más tüzelőanyag igénylést is benyújtottak. 13 háztartás PB 
gázt, 10 háztartás szenet és 5 háztartás fa-brikettet igényelt. Mivel ezek megrendelése 
tüzelőanyag fajtánként 60 és 160 eft közötti értékű, külön döntést nem igényel, a legjobb 
ajánlattevőtől fogjuk azokat megvásárolni. 
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Az előterjesztés rendkívüli ülésen történő tárgyalását az indokolja, hogy a természetben 
biztosítandó tűzifa még a fűtési időszakban érkezhessen meg a jogosultakhoz. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri támogatásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A 372 háztartást érintő, bruttó 4 464 eft értékű tűzifa megvásárlásáról szóló szerződést 
a legjobb ajánlatot adó „CSENTER” Erdészeti Kft-vel (3065 Hasznos, Alkotmány út 
56.) köti meg. 
 

2. A szerződésben szereplő, továbbá a más tüzelőanyag kiszállításához kapcsolódó 640 
eft. szállítási költséget a város 2019. évi költségvetésében önerőként biztosítja. 
 

3. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a tűzifát legkésőbb 2019. március 15-ig ki kell 
szállítani a jogosultaknak. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 
 
 

Bodrogi István 
alpolgármester 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
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