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Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont
szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására.
A fenti pályázati kiírás figyelembe vételével a 38/2017. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat
alapján igénylést nyújtottunk be 14 erdei m3 tűzifa támogatására.
A Belügyminisztérium 2017. szeptember 27-én kelt, elektronikus úton megküldött
„támogatói okiratával” értesítette Önkormányzatunkat, hogy 266.700.- forint összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesültünk, amelyet 14 erdei m 3 kemény lombos tűzifa
vásárlására használhatunk fel.
A pályázati kiírás szerint a támogatás feltétele, hogy a szállítási költségeket vállalnunk kellett,
így a szállítás és a kiosztás költsége Önkormányzatunkat terheli. A költségek mértéke még
nem ismert, függ ugyanis attól, hogy honnan és melyik fuvarozó fogja szállítani a tűzifát. A
pályázati kiírás szerint a tűzifáért ellentételezés nem kérhető a támogatottaktól.
A pályázati kiírás 6. pontja értelmében a támogatást csak az az önkormányzat igényelheti,
amelyik a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit –legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő- 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.

Tekintetbe véve a pályázattal nyert tűzifa mennyiségét, továbbá a településen élő rászorulók
számát, a jogosultság feltételeit úgy javaslom megállapítani, hogy legfeljebb 2 m 3 tűzifára
legyenek jogosultak mindazok, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 250 %-át
(71.250.- Ft/fő/hó), egyedül élő esetén ezen összeg 350 %-át (99.750.- Ft).
Javaslom, hogy a fent írt jövedelemhatárnak megfelelő egy főre jutó jövedelemből élő azon
családok, ahol a családtagok létszáma eléri az öt főt, legfeljebb 4 m 3 tűzifát kaphassanak.
Tekintettel arra, hogy a források végesek, és a kapott támogatást 2018. február 15-ig fel kell
használni, azt követően pedig 2018. április 16-ig el kell számolni, javaslom, hogy a kérelmek
előterjesztésére a december 1. napja és január 15. napja közötti időszakot jelöljük ki.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális célú tűzifa támogatás igényléséről szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és _/2017 (_._.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Szentantalfa, 2017. november 16.

Steierlein István
polgármester

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól
(tervezet)
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
(1) Tagyon Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) térítésmentesen tűzifát
biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Tagyon községben bejelentett állandó
lakóhelyén él életvitelszerűen és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) Az önkormányzat által kizárólag a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban megjelölt mennyiségű szociális célú
tűzifa kerül támogatásként biztosításra.
(3) Az e rendeletben használt család, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.)
meghatározottakat kell érteni.
2. §
(1) A szociális célú tűzifa iránti kérelmeket a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Szentantalfai Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(2) A kérelmek december 1. és január 15. napja között terjeszthetők elő.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, továbbá a vele közös háztartásban élő(k)
jövedelmeinek mértékét igazoló iratokat:
a) munkaviszonyban állók esetében a munkáltató által kiállított kereseti igazolást vagy
bérjegyzéket;
nyugdíjban,
nyugdíjszerű
ellátásban,
árvaellátásban,
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban, munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresésisegélyben, álláskeresést ösztönző juttatásban, családi pótlékban, tartásdíjban
részesülők esetében a kiutalást bizonyító feladóvevényt,
b) vállalkozók a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmükre vonatkozó
adóhatósági igazolást, vagy személyes nyilatkozatot;
c) egyéb forrásból származó jövedelem esetén – különösen ingatlan-, üdülő-, lakás
hasznosítása, alkalmi munka – személyes nyilatkozatot.
d) a Járási Hivatal által folyósított ellátásokról a folyósítást megállapító határozat
másolatát.
(4) Az önkormányzat által megállapított ellátásokról nem kell igazolást mellékelni.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatására való jogosultságról
egyedi határozattal dönt.
3. §
(1) Térítésmentesen jogosult legfeljebb 2 m 3 szociális célú tűzifára az az ügyfél, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő)
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
Térítésmentesen jogosult legfeljebb 4 m 3 tűzifára az az ügyfél, ahol az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott mértéket, és a
közös háztartásban élők száma eléri az öt főt.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás. Az azonos helyrajzi számon álló, többlakásos lakóingatlan esetében
lakásonként egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.
A jogosultság megállapítása szempontjából előnyt élveznek azon kérelmező személyek,
akiknek a háztartásában
a) az Szt. 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 él,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
A rendelet alapján a jogosult részére megállapított tűzifa mennyiség kiszállításáról az
önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A tűzifa átvételét a jogosult átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Tagyon, 2017. november 28.
Steierlein István
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

1. melléklet a …/2017. (……..) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatásra
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ……..........................................................................................................................................
Születési neve: …….............................................................................................................................
Anyja neve: …….................................................................................................................................
Születés helye, ideje: …....................................................................................................................
Lakóhely: ……………. irányítószám …….......................................................................... település
……............................... utca/út/tér ……...... házszám …...... épület/lépcsőház ……....... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ……………..irányítószám ……............................................................ település
…............................... utca/út/tér ……....... házszám ……...... épület/lépcsőház ……....... emelet, ajtó

  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Telefonszám (nem kötelező megadni): ……......................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): …….........................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ……...... fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési helye

ideje

Anyja neve

TAJ száma

4. Az alábbi szociális ellátásban részesülök*:
 aktív korúak ellátásában,
 időskorúak járadékában,
 települési támogatásban
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
5. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel

rendelkezem

-

nem rendelkezem*

* (a megfelelő rész aláhúzandó)

II. Jövedelmi adatok
A JÖVEDELEMIGAZOLÁSOKAT KÉRJÜK CSATOLNI!
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai
Munkaviszonyból, és más foglalkoztatási
1 jogviszonyból származó jövedelem ebből
közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői illetve
2 szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből
3
származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
4
nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
5
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
6
ellátás {a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III.tv. 4. § (1) bek. i) pontja}
7 Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (különösen, kapott tartás-, ösztöndíj,
8 értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések, stb.)
9 Összes bruttó jövedelem
10 Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11 Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12 Munkavállalói járulék összege
A család összes nettó jövedelme
13
9-(10+11+12)
A család összes nettó jövedelmét csökkentő
14 tényezők (tartásdíj összege, építési kölcsön,
egyéb)

A kérelmezővel
A kérelmezővel
A kérelmező közös háztartásban élő közös háztartásban élő
jövedelme
házastárs
gyermekei egyéb
(élettárs) jövedelme
jövedelme

Összesen

Egy főre jutó jövedelem: ………………………. Ft/hó
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek
- családomban halmozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelek
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 99. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. Az eljárás
megindításáról szóló értesítést nem kérek.
Kelt: ……………………………év……………hó…………nap
…………………………………………
támogatást kérő aláírása
A kérelmező házastársának/élettársának, nagykorú hozzátartozójának részéről

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek
a kérelemben közöl adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ……………….…… ………..év ………….hó………nap
…………………………………………………………
házastárs/élettárs, nagykorú hozzátartozó(k) aláírása

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló rendelet tervezetében (a
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetben szereplő mennyiségű tűzifa térítésmentes elosztása nagy segítséget jelent a
szociálisan rászoruló családok számára. Az önkormányzat költségvetését terheli a szállítási
költség kifizetése.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tűzifa támogatások elosztásával kapcsolatos eljárások lefolytatása, a tűzifa beszerzésének
és szállításának megszervezése adminisztratív többletterhet jelent a kérelmek benyújtására
nyitva álló időszakban.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton
támogatást nyert el, ez rendeletalkotási kötelezettséget keletkeztet az önkormányzat
számára, mivel a tűzifa igénylésének részletes feltételeit az önkormányzatnak rendeletben
kell szabályozni. A Tervezet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását és a támogatásra való jogosultság
elvesztését vonhatja maga után.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. A szállítási költség betervezésre került az
önkormányzat költségvetésébe.

