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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló  2014. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A 

helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

 

A település által benyújtott pályázatban, keménylombos tűzifából igényelt mennyiség 4 m³, 

volt, a támogatás  mértéke 14.000,-Ft/ erdei m3 + Áfa, ez összesen bruttó 71.120,-Ft.  

A pályázatot a belügyminiszter pozitív elbírálásban részesítette, Kékkút község 

Önkormányzata a teljes igényelt összeget elnyerte. 

 

A település önkormányzata a pályázat benyújtásával vállalta, hogy a szociális rászorultságot 

és a 2015. évi igénylés feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon  

hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők ) jogosult előnyt élvezzen, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és  

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3  tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Az előző évek gyakorlata és a pályázati kiírásban szereplő feltételek figyelembe vételével 

elkészítésre került a szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet tervezete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

 

  

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

A település pályázatot nyújtott be a szociális tűzifa igénylés tárgyában. A település 

önkormányzata a pályázat benyújtásával vállalta, hogy a szociális rászorultságot és a 2015. 

évi igénylés feltételeit szabályozza. 

A rendelet tervezet meghatározza a támogatás odaítélésének feltételeit, és az eljárási 

szabályokat. 

 

1.§ -ban a rendelet hatálya került meghatározásra. 

2.§-ban a település által szétosztható összes fa mennyisége került meghatározásra. 

3.§-ban meghatározásra került, hogy a juttatás kérelemre történik, és annak beadási határideje.  

4.§-ban a jogosultság igénybevételének jövedelmi feltételei kerültek meghatározásra. 

5.§ -ban azok a szociális rászorultsági feltételek kerültek meghatározásra, amelyek alapján a 

jövedelmen felül a támogatásra jogosultság eldöntésre kerül.  

6.§-ban meghatározásra került, hogy maximálisan 5 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra 

háztartásonként.   

7.§-ban kijelentésre került, hogy a támogatásra jogosulttól ellenszolgáltatás nem kérhető. Ezt 

a pályázati feltétel is előírta. 

8.§-ban a Képviselő-testület a kérelmek elbírálásának hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

9.§-ban meghatározásra kerültek a háztartás, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelem 

fogalmak használatának szabályai, mely visszahivatkozik a szociális törvényre. 

10.§-ban a rendelet hatályba lépésének a napja került meghatározásra. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015.(…..) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról. 

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet elfogadásával az arra rászorulók tűzifa támogatáshoz 

juthatnak, így csökken az e téren őket terhelő kiadások összege. 

Költségvetési hatása:  A költségvetésben biztosítani szükséges az önrészt és a szállítás 

költségét.  

Környezeti, egészségi következményei: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: van, mivel a benyújtott kérelmeket határozatban 

kell elbírálni. 

Egyéb hatása: nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A pályázaton való támogatás felhasználásának 

érvényesülése. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén a pályázati feltételeknek az 

önkormányzat nem felel meg, így a támogatás felhasználását 

nem teszi lehetővé. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  - személyi: van, amely 

rendelkezésre áll. 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: költségvetési feltételek 

biztosítása 

 

 



KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2015.(…) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Kékkút községben élő a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szó 1993. évi III. törvény (továbbiakban:Szt.) 3. § (1)-(2) bekezdésében és 

(3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekre, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 4.§-ában meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.  

 

2. § Az Önkormányzat 4 erdei köbméter tűzifa erejéig az arra rászorultak részére szociális 

célú tűzifa juttatást biztosít.  

 

3. § A szociális célú tűzifa juttatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmek 

benyújtásának jogvesztő határideje:. ……………….. 

 

4. § A szociális célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének …….%-át, (az elmúlt évben 

nem volt ilyen rendelet) és az általa lakott ingatlanban fával fűt. 

 

5. § (1) A juttatás megállapítása során az alábbi jogosultak előnyt élveznek: 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére tekintettel jogosult; 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

(2) Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű 

kérelmező a támogatható.  

 

6. § A juttatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa. 

 

7.§ A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személytől ellenszolgáltatás nem kérhető. 

 

8. § A kérelmek elbírálására a polgármester jogosult. 

 

9. § Jelen rendelet alkalmazásában a háztartás, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelem 

vizsgálata kapcsán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 



     Pék László                                             dr. Szabó Tímea 

     polgármester                          jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2015.   

         dr. Szabó Tímea 

                jegyző 

 

 


