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Máté Gábor polgármester: Köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. Azért kellett a mai nap összeülnünk, vagy ezen
a héten mindenképpen, de nem akartam túl sokáig húzni, mert lehet, hogy még egyéb kérdések is
fölmerülnek a szociális tűzifa kapcsán. Próbáltuk összeszedni a dolgokat. Egy napirendi pont van, ez
a szociális tűzifa határozat hozatala, a pályázat beadásának a témája. Ennek keretében el kell
döntsük azt, hogy milyen tüzelőanyagot pályázzunk meg. Azért kellett előrébb hozni, mert egyrészt
kérték, hogy minél előbb hozzuk meg ezt a döntést, nagy a terhelés az érdekelt cégeknél. Másrészt
pedig a képviselő-testületi ülés hetén Erika nem lesz, nem tud jelen lenni, ez minden képpen fontos,
hogy jelen legyen ő is. Aki így elfogadja ezt az egy napirendi pontot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
65/2022.(VIII.16.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pont elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont
megtárgyalását:
1.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatásra irányuló pályázaton saját forrás vállalása
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
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A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár
1. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatásra irányuló pályázaton saját forrás vállalása
Máté Gábor polgármester: Mondom a lényeget. A tavasz folyamán a Dalerd jelezte felénk, hogy
kizárólag lágy lombot tűifát tudnak produkálni. Ez frissen vágott lágy lombos tűzifa, ez alkalmatlan
arra, hogy az idén ezt tűzifaként használják. El lehet égetni, de a hő nagy része arra fog menni, hogy
elpárologtassa a benne lévő vízmennyiséget. Kemény lombos tűzifát tavaly azt kértünk, 93 m3-t
kaptunk. Nyilván ennek van önerő vonzata és van komoly szállítási vonzata mindegyiknek. Ezek
nem tartalmazzák az önerőt, azt még pluszba hozzá kell tegyük. Két alternatívánk van, amiről majd
döntenünk kellene. Az egyik az, hogy vagy barnakőszén, erre volt már példa. Ennek meg van az az
előnye, hogy jól kezelhető, jól kimérhető, viszonylag kevés élő munkát igényel ebből adódóan a
feldolgozásnak a költségei is jobban belátható. A lágy lombos tűzifánál nem tudta a Dalerd
megmondani, hogy honnan tudja ezt adni. Általában a könyékből szokott lenne, Ópusztaszer volt
eddig a legtávolabbi pont, ahonnan ezt hozni kellett. Nekünk kell megoldani a rakodását is ennek
meg a szállítását is. Nézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Elsődlegesen a véleményetekre
lennék kíváncsi, hogy vizsgáljuk-e meg a szén és a lágy lombos tűzifa kérdését?
Sági Mihály képviselő: Árat tudsz-e valamelyikre?
Máté Gábor polgármester: Tudok árakat mondani. Így látatlanba nem köteleződünk el egyik
mellett sem. Akkor én elkezdem mondani. A maximálisan igényelhető barnakőszén mennyiség az
372q. Misi erősítsél meg benne, hogy ezt nem lehet egy fuvarral elhozni, ez két fuvar lesz.
Sági Mihály képviselő: Igen, ez így van.
Máté Gábor polgármester: Ha a szén mellett döntünk, akkor olyan mennyiséget kell
megcéloznunk, ami egy kamionnal elhozható.
Sági Mihály képviselő: 24 tonna.
Máté Gábor polgármester: Legutóbb 216 q-t hoztunk. Ennek meg volt az előnye. Idejött a kamion,
most már a mi traktorunkkal le tudjuk szedni. 25 kg-os zsákokban vannak, nagyon jól szortírozható,
viszonylag könnyű a kezelése. Általában mindig kevesebbet kapunk, mint amennyit kérünk. A
támogatás mértéke az 2500 Ft/q+ÁFA. Ez azt jelenti, hogy 3175 Ft/q a támogatás. A kötelező önerő
vállalás az 500 Ft/q+ÁFA, tehát 635 Ft mázsánként. Ez azt jelenti, hogy ha ezen az áron meg tudnánk
venni akkor 3810 Ft lenne egy mázsa szén. Az önerő ebben az esetben 236 000 forint lenne, ha 372
q-t vennénk, de nyilván nem fogunk. Ez azt jelenti, hogy 160-180 000 forint az önerő plusz a
szállítási költség. Misi? Csak úgy nagyságrendileg az mennyi?
Sági Mihály képviselő: 254 000 forint.
Máté Gábor polgármester: Mondjuk azt, hogy 250 000 forint lenne a szállítási költsége. Ezzel
szemben a bruttó valós ára, amennyiért meg tudjuk venni a 3810 forinttal szemben 5900 forint. Még
mázsánként 2000 forintot hozzá kellene tenni. Ez azt jelenti, hogy ha emellett döntünk akkor az
önerőnk az nem 180 000 forint lenne, hanem olyan 800 000 forint körül. Ez lenne az, amit nekünk
bele kellene tolni plusz a szállítási költség. 1 000 000 forintunkba kerülne az, hogy a 210 q-át
leszállítsuk. Nézzük a lágy lombos tűzifát, amivel elmondtam, hogy mi a probléma. Ennek a
támogatási költsége 10 000 forint köbméterenként plusz ÁFA, tehát 12 700 forint a támogatási
összeg egy köbméter fára és 1270 forintot kellene fizetnünk önerőként. Ha 100 köbméterről
beszélünk, mert körülbelül ilyen mennyiségek voltak, akkor az önerő vállalás 130 000 forint körül
jön ki. Viszont az ára bruttóban a lágy lombos fának 16 000 forint a Dalerd árlistája szerint. Ez egy
áprilisi árlista, nem tudtam a Vízhányó Lacival beszélni, hogy most ők ezt állják-e vagy nem? Plusz
itt is jön a darabolás az ideszállítási költség a mostani gázolaj árakon vagy benzin árakon. Azt
mondanám, hogy nem kedvezményesen tud az önkormányzat tankolni 700-800 forint literenkénti
benzin árról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a lágy lombos esetén is ilyen 6-700 000 forintra fölmegy
az önerő igény majd. Kérdés az, hogy vállaljuk-e a kisebb munkát 1 200 000 forintért vagy vállaljuk
a nagyobb munkát ennek a kétharmadáért.
Katona Mária képviselő: Nekem, ami eszembe jut, hogy két éve adtunk utoljára szenet, hogy
többen panaszkodtak, hogy nem tudják úgy használni a szenet a kis kandallójukba, mint a fát és el
kellett cserélniük fáért.
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Máté Gábor polgármester: Ez az egyik ellenérv a szénnel kapcsolatban, csak ha itt megint jönnek
a szokások, hogy a fával bátrabban tüzelnek, tapasztaltabbak a tüzeléssel kapcsolatosan azt
gondolom a szénnel is lehetne, csak nincsenek fölkészülve rá. Nem tudják hogyan kellene szénnel
tüzelni ez egy tény.
Nagy Emese képviselő: Én a szén mellett voksolnék, mert a fa, ha ilyen vizes és használhatatlan
azon a télen, arra szükségük van. Én inkább a minőségre mennék, mint a mennyiségre.
Máté Gábor polgármester: Mikor legutoljára lágy lombost kaptunk az egy hulladék volt az egész.
Hozzá kell tenni ugyanannyi élő munkát igényelt, ugyanannyi gépi munkát igényelt, mint a kemény
lombos. A tavalyi az kiváló volt, azt mondom, hogy ha az lenne, amit tavaly tudtak adni, az kiváló
lenne.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én nem tudok dönteni, hogy mit kellene én azt szeretném
mondani, hogy tudom most az árak meg mindenkinek nehezebb a megélhetés ezen a téren, de a
lista, akik beadtak pályázatokat és választottunk, nem-e meg lehet úgy gondoltam szigorítani, hogy
akinek egyébként sem 1 vagy 2 mázsa fa úgyse sokat jelent, hogy csak azokat vegyük bele akiknek
kimondottan szükségük van rá.
Máté Gábor polgármester: Van maximum, hogy mennyit adhatunk, 3 köbméternél többet nem
adhatunk sehova.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: És akkor nem le lehetne-e faragni abból, hogy nem kellene
ennyi fa vagy ennyi szén?
Máté Gábor polgármester: Én már kevesebbet nem szeretnék.
Sági Mihály képviselő: Minden képpen a szén mellett döntenék, nem azért, mert én akarom
elhozni, tévedés ne essék a fával szemben. Ennek több oka is van arról nem beszéltél, hogy a fát is
ide kell hordani a költsége meg csak egy harmaddal kevesebb. Ha tüzelési szempontból nézzük a
fűtőértéke meg fele sincs, vagy egyharmada lesz annak a vizes fának, amit elviszünk a lakosságnak.
A szénnel szemben én azt tudom mondani, hogy 50 évvel ezelőtt is ilyen minőségű szénnel tüzeltünk
a kis sparheltokba és tudtunk vele tüzelni, de elszoktunk tőle, hogy a szénnel, hogy lehet tüzelni.
Nem a szénnel van a baj, hanem a felhasználási módjával. Az igaz, hogy ez kazánba nem jó, de
egyéb kis kályhákba nagyon jó a minősége. Ez nem fekete szén, ezt állandóan rakni kell. Az, hogy
valaki nagyon nagy mennyiséget tegyen egyszerre a kályhára, ez ugyanúgy csinálja, mint ezelőtt 50
évvel, a szén összeég. Nagyon jó ég, az ellene ne panaszkodjon senki, mert az nem igaz, hogy nem
ég. Azért is nem jó a kazánba, mert gyorsan ellobban. A két dolog között azért hasonlítás képpen
ma a jó minőségű kazán szén 17 000 forint várhatóan, nem biztos, hogy ennyi lesz. A jó minőségű
tüzelőfa ára, ami kalodába van és azonnal felhasználható az 98 000 forint egy köbméter fa. Ez olyan
ár, hogy ha ide akarunk hozatni 24 erdei köbmétert, ez sokkal többe kerülne, mint a szén, messze
feletti is van az ára mázsára vetítve, mint ennek a szénnek, hiszen ez 9-10 000 forint körül van. Még
annyit az erdészetről, hogy a tavasszal 28 000 forint volt egy erdei köbméter kemény fa. Ma, hogy
miért nem adnak ki árat, mert nem adhatnak ki árat. Várhatóan 70 000 forint lesz egy erdei köbméter
kemény fa. azt megint ki kell számolni, az hasábban lesz, azt megint fűrészelni, darabolni és egyéb.
Aki ezzel foglalkozik azt mondta, hogy mázsára vetítve 9 000 forintért tudja adni majd ezt a fát. Ha
lehet minél előbb kellene döntenünk, mert ez a szén ma még ennyi, de szeptemberben nem biztos,
hogy ennyi lesz, hisz ez a szén a tavasszal 2800 forint volt mázsája.
Máté Gábor polgármester: Csak meg kell várnunk az információt, hogy mennyit kapunk, addig
nem tudjuk megvenni. Ezzel számolnunk kell nincs mese. A legvégén még mindig mondhatjuk azt,
hogy kevesebbet kérünk vagy le is mondhatjuk az egészet. Misit támogatom én is ebben a dologban.
Azt gondolom lehet nyafogni a szén miatt, de nem úgy kell tüzelni a szénnel. Arra gondoltam
egyébként, hogy állítsunk össze egy tüzelés technikai javaslatot és azt minden embernek, aki
rámozdul a szénre oda fogjuk adni. Összeállítunk egy ezzel kapcsolatos használati utasítást, hogy
próbálja meg azt betartani. Nem beszélve az erdő kivágási mizériáról, ami most van, én nem
szeretnék ennek részese lenni. Azt gondolom a kormányrendelt átdobta az erdészet belátására és
tisztességére és erdő iránti elkötelezettségére. Az erdészre van bízva, hogy mit lép. Ha van benne
kellő felelősség akkor nem lépi meg azt, amit egyébként törvényesen megléphetne. Jelzi, hogy mit
szeretne kivágni, feloldottak egy csomó korlátozást, 8 nap után kezdheti meg a kivágást viszont a
hatóságtól a választ 3 nap alatt meg kell, hogy kapja. Nincs az az apparátus, aki három nap alatt ezt
végig tudja játszani. Pillanatnyilag elég nagy mennyiségű lágy lombos, de száraz gallyfánk van. nem
fogjuk ledarálni azt, amit az Arborétumban szedtünk, hanem az a tervem vele, hogy ha látjuk azt,
hogy valaki nagyon rászorul és a szénhez nem jutott hozzá vagy hozzá jutott, csak nagyon nem elég
számára akkor van lehetőség arra, hogy az önkormányzat ezen felül valamilyen tüzelővel ellássa a
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lakosság egy részét. Ezt viszont nekik kell odamenni, összeszedni és elhozni. Ebből tudunk még plusz
fát produkálni korlátozott mennyiségben. Most voltunk kint egy területen, ahol a tulajdonos jelezte,
hogy aggódik az erdőjéért. 12 akácfa van kivágva, nem friss vágás, az ágak, gallyak ott lettek
hagyva, csak a törzse lett elvíve. Nyilván oda fogunk figyelni rá, de nem tudunk mindenhol ott lenni
sajnos. Körülbelül itt tartunk.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A tárgyalás kedvéért vegyük azért szerintem azt is fontolóra, hogy mi van,
hogyha nem adjuk be ezt a pályázatot, és megspóroljuk ezt a közel 1 000 000 forintot, és mondjuk
az ősszel, télen vagy akár már szeptemberben valós segítséget tudunk adni majd a rezsicsökkentéscsökkentés áldozatainak.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én pont ezt szerettem volna kérdezni. Más opció esetleg, ha ebbe
nem megyünk bele ilyen szinten, hanem akkor anyagilag spórolunk és tényleg, amit Marika mond,
hogy akkor szűrés van. Aki rászoruló tényleg kell és fűtési gondja lesz az el fogja fogadni a szenet
és gallyfát is. Akinek nincs olyan mértékű valós gondja, az biztos elégedetlenkedni fog. Most azért
tényleg ki fog szűrődni, hogy kinek van a legnagyobb szüksége rá. Minden képpen muszály ebben
gondolkodnunk?
Máté Gábor polgármester: Nem muszály, de ha elengedünk egy lehetőséget, a közszájon ez úgy
fog forogni, hogy az önkormányzatnak volt lehetősége tűzifára pályázni és nem pályázott. Teljesen
mindegy, hogy te érvekkel alá tudod támasztani, nem érdekli az embereket az érvelés.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Ha minden képpen pályázni szeretnétek én is a szenet támogatom.
Máté Gábor polgármester: Minden képpen jobban járunk, ha önerőből ezt az összeget betesszük,
mert ezért most mi háromszor annyit kapunk, mint amennyit tudnánk ebből venni.
Sági Mihály képviselő: Reagálva jegyző úr mondatára, hogy engedjük el a pályázatot. Most
elengedünk durván 1 200 000 -1 300 000 forintot, amit az állam ad a szénhez és akkor a mi
1 200 000 forintunk a célzott személyi körnek a feléhez fog eljutni és mit vesz érte, mert nem lesz
sem fa, sem szén. Én nem hagynám semmi képpen az állami támogatást mert a pénzből lassan nem
fog tudni mit venni.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Nagy Emese képviselő asszony távozott, öt fő van jelen.
Katona Mária képviselő: Én azt szeretném mondani, hogy akik rászorulnak erre a szociális
tüzelőanyagra nem biztos, hogy ők gázzal tudnának fűteni, neki nem alternatíva, hogy akkor
megkapja pénzben. A másik, amit szerettem volna, hogy én is azt szerettem volna kérni, hogy ha
szén, akkor legyen valami használati utasítás vagy javaslat hozzá.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én csak ehhez annyit csatolnék hozzá, hogy az idén lehet, hogy képbe
fognak azok az idősek is kerülni, akik nem fával, meg kazánnal meg kályhával tüzelnek mert azért
nagyon sok olyan van. Gondoljunk erre is, hogy ha Irénke kimegy és ilyen helyzetet talál, mit fogunk
ezzel kezdeni?
Máté Gábor polgármester: Van szociális célú összegünk. Most majd a jövő heti testületi ülésen
úgyis döntenünk kell, hogy az iskola támogatást hogyan oldjuk meg. Felülírta az élet a világunkat,
az, ami eddig volt, arra tudunk alapozni, de nem biztos, hogy meg tudjuk úgy oldani, hogy ami tavaly
volt és tegyünk hozzá még valamit. Át kell értékelnünk ezt a szemléletmódot valószínűleg pontosan
ezért, hogy majd, amikor decemberben ott leszünk lesz-e keretünk arra, hogy majd tényleg nehéz
helyzetben lévőket hogyan tudunk segíteni. Most óvatosabbnak kell majd lennünk én azt gondolom.
Van pénzünk valamennyi, nem fogjuk a lakosság fűtés problémáját megoldani ez biztos, mert nem
tudjuk. Mi itt most, amit tudunk tegyük meg. A legfontosabb az, hogy őszintén beszéljünk az
emberekkel. Mondom, hogy mi lenne a határozat témája.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Most már én is úgy vagyok, hogy legyen a szén, és én is azt
mondom, hogy ezt a pályázatot nem szabad elszalasztani, mert minden képpen rossz visszhangot
keltene a faluban és továbbra is az mellett vagyok, hogy megszigorítani és csak a rászorulóknak
adni.
Máté Gábor polgármester: Egy kamionnyit, mert ezt a 372 mázsát felejtsük el. Kérjünk 250
mázsát és ha ezt megnyerjük akkor majd visszamondunk belőle valamennyit. Eddig még sosem
nyertük meg mindet, nehogy az legyen, hogy fél kamionnyi legyen. Valahogy a kamiont meg kellene
tölteni. Célozzunk meg nagyobb összeget és utána majd visszamondjuk, hogy nem tudjuk elhozni
és akkor csak egy kamionnyit fogunk kérni. Célozzunk meg 260-at, de tudjuk azt, hogy 230-nál
többet nem fogunk megrendelni. Akkor 260 mázsa barnakőszénre adunk be pályázatot a hozzá
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