Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének
13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
45. §- ában kapott felhatalmazás alapján , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében és a 42. §- ában meghatározott
feladatkörében eljárva , valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.)BM rendelet 1.§- a
alapján a következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1.§
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a
központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatást nyújt.
(2) E rendelet célja, hogy Tiszasziget településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma
jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszasziget Község közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkező magyar állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell
érteni.
2. A támogatás feltételei
2. §
(1) Az önkormányzat ingyenes, vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít
a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek:
a) aki 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, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,

c) a közmunkaprogramban résztvevő személy,
d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,
e) az egyedül élő nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő
nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves,
f) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs
járadékban részesülő személy,
g) háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57.000 Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem
biztosít.
(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.
3. §
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család :
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.
3. A támogatás igénylésének menete
4. §
(1) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelmek benyújtási határideje: 2015. január 31., mely határidő elmulasztása jogvesztő.
5. §
(1) A benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló döntési jogosultság gyakorlását Tiszasziget
Község Önkormányzat Képviselő-testülete átruházza a polgármesterre. A polgármester a
benyújtási határidőt követően egyedi határozattal dönt, természetbeni átmeneti segély címén.

(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki a 2.§ (1) bekezdésének a.) –b.) pontjában foglalt feltételeknek
megfelel.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt , aki a 2.§ ban foglalt feltételek közül , egyidejűleg közül több feltételnek együttesen megfelel.
(4) A támogatás mértéke kérelmezőnként 0,5 erdei m3 tűzifánál kevesebb nem lehet, továbbá
egy háztartás számára maximálisan 5 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra.
(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(6)A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
6. §
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7. §
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az
ingyenesen biztosított tűzifa 14.000,-Ft + ÁFA/ erdei m3 díjjal számolt arányos költségének
visszafizetésére.
8. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. április 30. napján hatályát
veszti.

Tiszasziget , 2014. szeptember 26.

Ferenczi Ferenc
polgármester

dr.Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség- vezető

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2014.szeptember 26. napján 10.00. órakor kihirdetésre került.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett

kirendeltség vezető
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1. melléklet a 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
A kérelem benyújtható: 2015.01.31.-ig
Kérelem
Alulírott…........................................................................................................................... (név)
…………………………..……………………………………………………..szül. hely és idő
Tiszasziget , … … … … … … … … … … . u t c a . … . . s z . alatti lakos kérem, hogy
részemre Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló 14/2013. (XI.20.) sz. önkormányzati rendelete alapján
szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*
a) aki 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, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
c) a közmunkaprogramban résztvevő személy,
d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,
e) az egyedül élő nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő
nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves,
f) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs
járadékban részesülő személy,
g) háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57.000 Ft-ot.
*(A megfelelő aláhúzandó.)

Tiszasziget , …………………….
……………………………………
kérelmező
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2. melléklet 13/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

……………….................................................................................................................... (név)
Tiszasziget, .................................................................... ………………………………….szám
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Tiszasziget Község Önkormányzata
képviselő - testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2013.
(XI.20.) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként
………………m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Tiszasziget , ……... ......................................... hó ......... nap

átadó

átvevő
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Előzetes hatástanulmány
Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján 14/2013. (XI.26.) számon
önkormányzati rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa igénylésének

szabályaira

vonatkozóan.
Tiszasziget Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban BM
rendelet) alapján – a képviselő-testület a …/2014. (XI.26.) határozata alapján - 138 m3
keménylombos tűzifa vásárlásához támogatás iránti igényt nyújtott be.
A BM rendelet 3.§ a előírja, hogy a támogatásban részesített települési önkormányzatok
rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit,
amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése előírja, hogy feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve
törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 8. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 47.§ (1)
bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható többek között az átmeneti segély. Az
Sztv. 47.§ (3) bekezdése megnevezi, hogy természetbeni ellátás különösen az Erzsébetutalvány, az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését
szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
E törvényi rendelkezések alapján a BM rendeletben előírt, a szociális célú tűzifa vásárlásához
nyújtott támogatásból megvásárlásra kerülő tűzifa felhasználására, a jogosultak részére
történő

juttatására

vonatkozószabályok

(pl.:

szociális

rászorultság

meghatározása)

önkormányzati rendeletben szabályozandók. Ezen szabályok a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletben kerülhetnek szabályozásra.
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A BM rendelet 3.§ (2)-(3) bekezdése értelmében:
(2) Az (1) bekezdés szerinti 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.
(3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.
Előfordulhat, hogy az önkormányzat által támogatással megvásárolható tűzifa mennyisége
esetleg nem lesz elegendő, hogy valamennyi fent felsorolt jogosult részére tűzifa támogatást
tudjon nyújtani az önkormányzat, ezért a jogosultak közül a tűzifa támogatásban
részesítetteket ki kell választani. A jogosultságról és tűzifával való ellátásról a képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt. A támogatottak körének
kiválasztásához az önkormányzati rendelet-tervezet rögzíti, hogy a jogosultak közül előnyt
élvez, aki a jogosultsági feltételek közül együttesen több feltételnek is megfelel.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre
vonatkozóan:
- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetben szabályozásra kerül az állami támogatással
megvásárolható szociális célú tűzifa rászorulók részére történő juttatásának szabályai, ez által
a rendelet tervezet elfogadásának pozitív társadalmi hatása van, a képviselő-testület által
meghatározott rászorulók téli tűzifa juttatásban részesülhetnek, hozzájárulva a téli fűtés és
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melegedés biztosításához, csökkentve az

életveszélyes helyzet esetleges kialakulásának

esélyét.
- Gazdasági hatása: a rendeletben meghatározott szabályok alapján kiosztásra kerülő tűzifa
kisebb részben

önkormányzati forrásból (az önkormányzat szociális célú kiadásainak

előirányzata terhére), nagyobb részben állami támogatásból kerül megvásárlásra. Az
önkormányzat költségvetését terheli a beszerzésre kerülő tűzifa mennyiségének függvényében
1.000 Ft/m3 + áfa kiadás, valamint a szállítás és egyéb ezzel kapcsolatban felmerülő költség.
- Környezeti hatás: a rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye: csökkenti,
illetve megelőzi a téli betegségek (pl. fűtetlen hideg lakásban való tartózkodás, elfagyás
veszélye) kialakulásának veszélyét, a tűzifa juttatás lehetőséget nyújt a szociálisan rászorulók
számára a saját lakókörnyezetben történő téli fűtés és melegedés megoldására.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az
adminisztratív terheket tekintvejelentős többlet terheket eredményező hatása nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzati rendelet megalkotása

abban az esetben kötelező, amennyiben az önkormányzat élni kíván a szociális célú tűzifa
állami támogatással történő vásárlás lehetőségével és a rászorulókhoz történő eljuttatásával.
Amennyiben az önkormányzat nem kíván részt venni a szociális célú tűzifa vásárlás és
rászorulók részére történő tűzifa juttatás támogatási rendszerében, a rendelet megalkotására
nincs szükség. A méltányossági ápolási díj, mint szociális ellátás biztosítása az önkormányzat
döntési szabadsága, tehát rendeletben történő szabályozásáról, illetve az ellátás biztosításáról
az önkormányzat szabadon dönthet, ezen ellátás tekintetében rendeletalkotási kötelezettség
nincs.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának
közvetlen jogi, felügyeleti következménye nincs, felügyeleti intézkedést nem von maga után.
A szabályozás elmaradása esetén az önkormányzat nem részesül a szociális célú tűzifa
vásárlásához igényelhető állami támogatásban, illetve a megkapott támogatást vissza kell
utalni, azt az önkormányzat nem használhatja fel.
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- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható,
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti.
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 8. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet
rögzíti, hogy a támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák
a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással
egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.
Tiszasziget Község Önkormányzata – a képviselő-testület 88/2014. (IX.26.) határozata
alapján 138 m3 keménylombos tűzifa vásárlásához igényelt állami támogatást, melyhez
vállalta az önrész és a szállítás biztosítását.
A támogatásból megvásárlásra kerülő tűzifa rászorultak részére történő biztosításának
szabályai a rendeletben kerülnek meghatározásra.

Tiszasziget, 2014.szeptemebr 26.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség - vezető

