
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Megjelent a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet, mely rendelkezik arról, hogy 2013. január 
1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be. 
  
A támogatás mértéke településünk esetében 12 000 Ft/erdei m3 + áfa. A támogatás 
felhasználásának feltétele a támogatáson felül 2.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész 
vállalása. Ezen önrészen felül a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást 
is – származó költségek szintén a települési önkormányzatot terhelik.  
 
A jogszabály értelmében önkormányzatunk a 2013. január–március hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott 
tűzifa mennyiséget igényelhet. E szabály alapján Halászi tekintetében a maximum igényelhető 
tűzifa mennyiség 20 m3. 
 
A támogatás igényléséhez szükséges intézkedéseket megtettük. A következő teendő, hogy az 
önkormányzatnak el kell fogadnia azt a helyi rendeletet, amely a konkrét jogosultsági 
feltételeket tartalmazza. A fent hivatkozott kormányrendelet előírásai szerint:  
 
Az önkormányzati rendeletben 
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy 
ad) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - 
lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és 
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor. 
 
A támogatás odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a Szociális és Kulturális Bizottság 
döntene. 
 
Kérjük, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület tárgyalja meg és döntsön annak 
elfogadásáról.  
 
Halászi, 2013. november 25. 
 
 

Majthényi Tamás s.k. 
polgármester 

  



 
HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

…/2013. (…) önkormányzati rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról  
 
 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján,, a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
57/2013. (X. 4.) BM rendelete 3. §-ának figyelembe vételével az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 
(1) Halászi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kérelemre, egyedi 
elbírálás alapján természetbeni juttatásként –a rendelkezésre álló készlet erejéig - tűzifa 
támogatást nyújt azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek háztatásában az egy főre 
számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 230 %-át. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők közül előnyt élvez 
az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 
formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
 
(3) Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban.  
 
(4) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.  
 
(5) Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését fatüzeléssel megoldani nem 
tudja. 
 
 

2. § 
 
(1) A támogatás iránti kérelmet 2014. január 31. napjáig lehet benyújtani az 
Önkormányzathoz.  
 
(2) A kérelemhez csatolni kell kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmét igazoló 
dokumentumot.  
 



(3) A beérkezett kérelmek alapján a Szociális és Kulturális Bizottság – a rendelkezésre álló 
készlet erejéig, legkésőbb 2014. február 15. napján – dönt a támogatás odaítéléséről.  
 
 

3. § 
 
Ez a rendelt a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. február 16-án hatályát veszti.  
 
 
 
 

Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 
polgármester jegyző 

 
 

Kihirdetve: Halászi, 2013.  
 

 

 dr. Kránitz Péter 
 jegyző 

 
  



Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett 
hatásvizsgálat eredménye:  
 
Rendelet-tervezet címe: 
 

Halászi Község Önkormányzatának ../2013. (…) önkormányzati rendelete a szociális 
rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról 

 
Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
 

Társadalmi-gazdasági hatás: Rászoruló családok részére tűzifa támogatás válik 
elérhetővé.  

 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
 

Az elnyert állami támogatást (304.800,- Ft) vissza kell fizetni, a rászoruló családok 
elesnek a tűzifa igénylésének lehetőségétől 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 
 
Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 
 
Tárgyi: Nem igényel. 
 
Pénzügyi: Elszámolási kötelezettség a támogatás összegéről a vonatkozó 
jogszabálynak megfelelően, továbbá 50.800,- Ft összegű önerő vállalása 

 
 


