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Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2018. október 30-ai soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy : Javaslat Nagyvázsony község szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és 
igénylésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
 
Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:   Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.                      

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 

 
 
 



Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 
 
A szociális célú tűzifa programhoz előzetes igényfelmérés keretében 2018. augusztus 
31-ig lehetett pályázatot benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott paraméterek 
figyelembe vételével az előzetesen igényelt mennyiségre.  
 
 
A Belügyminisztérium Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan a BMÖGF/ 69 
- 59 /2018 számú támogatási okiratban rögzítette, hogy Nagyvázsony Község 
Önkormányzatát 1.742.440,- Ft, azaz egymillió-hétszáznegyvenkettőezer-
négyszáznegyven forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A miniszteri 
döntés alapján nyújtott támogatást 98 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására 
használhatja fel. 
 
Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, 
az igénylés részletes feltételeit. Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre 
vonatkozón nincs információnk arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért 
javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást 
követően a rendeletet hatályon kívül helyezni. A rendelet soron kívüli hatályba 
léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége indokolja. 
 
Az önkormányzat a támogatást 2019. február 15. napjáig osztja ki a rászorulók részére 
a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. március 31. 
napjáig történhet meg, a támogatás felhasználásáról 2019. április 15-ig a kincstár felé 
elszámol, melyet a települési önkormányzat költségvetési beszámolójának benyújtásával 
egyidejűleg is megküld a kincstárnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
A rendelet-tervezet címe:  
 
Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő - testületének …/2018. (..….) önkormányzati 
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről. 
 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
 
A rendelet tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár 
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.  
 
Költségvetési hatása:   



 
A képviselő – testület a 2018. évi költségvetési rendeletében az önrészt a szociális juttatások 
előirányzatának terhére biztosíthatja. 
 
Környezeti, egészségi következményei: nincs 

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
 
A rendelet végrehajtása egyszeri adminisztrációs terhet jelent a hivatal munkatársainak, kérelmek 
előkészítése, elbírálása, az ezekkel és az elszámolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése 
valamint a szállítás megoldása. 

 
Egyéb hatása: Nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége:  
 
A 2018. július hónap végén – a Belügyminiszter által - kiírt pályázat alapján a szociális rászorultság 
szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni, melyet nem célszerű a 
szociális ellátásokról szóló rendeletben szabályozni, mivel a felhatalmazást adó rendelkezésben 
szereplő feltételek a jelenleg is hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltér. Önkormányzati 
rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén pályázati támogatásban nem részesülhet az 
önkormányzat. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: rendelkezésre áll 
- szervezeti: rendelkezésre áll 
- tárgyi:  rendelkezésre áll 
- pénzügyi: rendelkezésre áll 

 
 
 

  



Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő - testületének 
 

…/2018.(…) önkormányzati  
 

r e n d e l et e  
 

a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének 
feltételeiről 

 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a 25.§ (3) bekezdés, 26.§-ában, 32. § (3) 
bekezdésében és a 47.§(1) bekezdés c) pontjában, és a (3) bekezdés alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról 
a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa 
formájában biztosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti  
a) aktív korúak ellátásában, 
b) időskorúak járadékában, 
c) települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban, 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. 
törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben  
 
 részesültek a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül.  
 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti jogosultak a rendelkezésre álló szociális tűzifa 
keretet nem merítik ki úgy az ellátási formában a következő személyek részére biztosít 
vissza nem térítendő természetbeni támogatást tűzifa formájában:  

 
a) Közgyógyellátásban részesül, vagy 
b) 3 vagy több gyermeket nevel, vagy 
c) Ápolási díjra jogosult. 
d) nyugdíjellátásban részesülő egyedülálló, vagy 
e) azon nyugdíjellátásban részesülő személy akinek háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem összege a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át nem éri el. 
 
 



(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy 
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében 
történik. 
 

2.§ 
 
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre 
indul. 
(2) A kérelmeket a Közös Hivatalba 2018. november 20. napjáig lehet benyújtani. 
(3) A kérelmek elbírálása a képviselő – testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatás 
elbírálásáról rendkívüli ülésén legkésőbb 2018. december 15. napjáig dönt. 
(4) A határidőig benyújtott, jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmek közül a 
rangsort a lakásban élő személyek egy főre jutó jövedelme alapján kell felállítani.      
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 
(6) A támogatás mértéke háztartásonként legalább 2 m3, legfeljebb 5 m3. 
 
 

3.§ 
 
(1)A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt 
kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.  
(2) A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható 
kérelmeket, függetlenül attól, hogy a 1.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, 
és a támogatásra jogosulatlan kérelmeket el kell utasítani. 

 
4. § 

 
Ez a rendelet 2018. november 1-én lép hatályba és 2019. május 31-én hatályát veszti. 
 
 
 
                  Fábry Szabolcs János                                               Szinesi Erna Eszter 
         polgármester                                                       jegyző  
 
 
 
 
Jelen rendelet Nagyvázsony községben 2018. ……………..napján kihirdetésre került!  
 
 

Szinesi Erna Eszter 
   jegyző 

  



 
1. melléklet 

 a …/2018.(…...) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

NÉV:  ......................................................  ...........................................................................................................   

születés i he ly, idő : ………………………………………………………………………. 

L a k c í m :    
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … s z á m  alatti 
lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ……. m3 tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti  

a) aktív korúak ellátásában, 

b) időskorúak járadékában, 

c) települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban, 

ellátási formában részesülök, az ellátási forma, illetve az azt megállapító határozat száma: ..................  

 

ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 
………………………………………………….. 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. ...................  

közgyógyellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma. .............................................................................................................  

3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 

 

1. Név: ..........................................................................  Szül. idő: ……………………………… 

2. Név: ..........................................................................  Szül. idő: ……………………………… 

3. Név: ..........................................................................  Szül. idő: .................... ………………… 

4. Név: ..........................................................................  Szül. idő: ....................................................  

 

 

Nagyvázsony, 201…..………………………….  

……………………………… 

                  kérelmező 



2. melléklet  
a …./2018.(…...) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Átvételi elismervény 
 
 
 
 
Alulírott ……………………………………………………….  (név) (8271 
Nagyvázsony,    
 
…………………………………………………………….    szám alatti lakos 
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nagyvázsony község Önkormányzata 
Képviselő - testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   /2018. (…....) 
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként  ……..  
m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

Nagyvázsony, 201…. ............................ hó  ..... nap 

 
   átadó      átvevő 
 
 


