
Előterjesztés 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26-án tartandó ülésére 

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testületet  75/2017. (VIII.14.) határozatával döntött arról, hogy a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

Belügyminiszteri pályázatra támogatási igényt kíván benyújtani keménylombos tűzifa 

vonatkozásában. 

Önkormányzatunk 32 erdei m3 keménylombos tűzifát kapott támogatásként, melynek elosztásával 

kapcsolatosan helyi rendeletben kell szabályozni annak felhasználását. 

A hivatkozott Belügyminiszteri pályázat kiírása szerint a támogatásban részesített települési 

önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes 

feltételeit. 

A rendeletben 

a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és   

szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

     aa) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 

adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 

történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, 

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család  előnyt élvezzen.  

b) háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor. 

A rendelet megalkotása érdekében a rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

elkészítésre került. 

Előzetes hatásvizsgálat 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár 

létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az önerőt, valamint a 

kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi terhet az önkormányzat gazdálkodásában. 

3. Környezeti következmények, hatások 

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által 

használt anyagok. 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi 

feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok 

jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatosa teendőket intézi. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló Belügyminiszteri pályázat alapján Sóly Község Önkormányzata 32 m3 szociális 

célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. Ennek elosztása, valamint az említett 

jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. A rendelet megalkotásának 

elmaradása a támogatás visszafizetését vonná maga után. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

Sóly, 2017. október 20.     Kaptur József s.k. 

                     polgármester 

 



Sóly Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  .../2017.(X. 27.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról 

 

  
 Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján és a 47. § (3) bekezdés alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  a Belügyminiszter által 

kiírt pályázat felhatalmazása  alapján a következőket rendeli el: 

 

 1. § E rendelet célja ,hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a Belügyminiszteri pályázatban előírt 

szabályozási kötelezettségének, megállapítsa a szociális célú tüzelőanyag igénylés jogosultság 

feltételeit, mértékét, az eljárás szabályait és rendjét. 

 

 2.§ A rendelet hatálya kiterjed a sólyi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező  személyekre. 

 

3.§(1) A képviselő-testület természetbeni tűzifa támogatásban részesíti azt a szociálisan rászorult 

személyt, akinek a támogatás elnyerése céljából megnevezett lakóingatlana fával fűthető. 

 

(2) A szociális rászorultság megállapítása során előnyben kell részesíteni 

 

a)   a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak ellátására 

ac) rendkívüli települési támogatásra jogosult személyek körét, 

 

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot. 

 

(3) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik. A jogosultságról a képviselő-testület 

határozatban dönt. 

 

(4) Kérelmenként maximum 2 m3 tűzifa adható .A jogosultság megállapítására 32 m3 mennyiségű  

kemény lombos fafajta szociális célú felhasználásáig van lehetőség. 

 

(5) A kérelmeket a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a 

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél. 

 

2.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát veszti. 

 

 

. 

 

 

Kovács János György       Kaptur József 

       jegyző        polgármester 

  

  

E rendelet kihirdetése 2017. okt.27 -én megtörtént. 

Sóly, 2017. október 27. 

         Kovács János György 

           jegyző 

  



1.számú melléklet    ..../2017. (X.....) önkormányzati rendelethez 

 

 

Kérelem 

 

…………………………………………. (név) szül. hely és idő: ……………………………... Sóly, 

………………………………………….... utca ………………. szám alatti lakos kérem, hogy 

részemre Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló  ...../2017.(X.....) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni 

juttatásként ………. erdei m3 tűzifát biztosítani. 

 

A tűzifa támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolhatók : 

a) aktív korúak ellátására, a megállapító határozat száma: ………………… 

b) időskorúak járadékára, a megállapító határozat száma: …………………. 

c) rendkívüli települési támogatásra jogosultságot  megállapító határozat száma: ......................... 

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

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító 

határozat száma: …………………… 

e) a szociális rászorultság indoklása :  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Sóly, 2017. ……………………………….. 

                                                                                                    ………………………………. 

                                                                                                                     kérelmező 

 

A szociális ellátás folyósítását igazolom. 

Hajmáskér, 2017. ………………………………. 

                                                                                                   ……………………………….. 

                                                                                                                     ügyintéző 

Csatolandó dokumentumok: 

- jövedelemigazolások 

- a rendelet 3.§. (2) bekezdése szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati 

   példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában. 

 


