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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.:85/539-036 

 
E LŐ T E R J E S Z T É S 

 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. november 27-i ülésére 
 
Tárgy:  A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Belügyminiszter 46/2014.(IX.25.) BM rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján az 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást 
igényelhettek. 
 
A támogatás mértéke 14 000 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt 1 000 
Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve 
a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is.  
Kéthely Község Önkormányzata a maximálisan igényelhető mennyiségre 132 m3-re adott be 
pályázatot. A Miniszter Úr döntése alapján 906 780 forint vissza nem térítendő támogatást 
kapott az önkormányzat, mely 51 m3 keménylombos tűzifa vásárlására elengedő. 
A kiegészítő támogatásról szóló rendelet 2. § a) pontja alapján a támogatást az az 
önkormányzat igényelheti, amely a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes 
feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 
rendeletében szabályozza akként, hogy 
 
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak 
ellátására, időskorúak ellátására, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formájában 
történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, 
ab) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 
ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. 
 
Javaslom, hogy a tűzifa támogatás iránti kérelmeket átruházott hatáskörben a szociális 
bizottság bírálja el. 
 
Kérem, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni! 
 
Kéthely, 2014. november 24. 
 
 Molnár Balázs 
 polgármester  
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Előzetes hatásvizsgálat 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet-tervezethez 
 
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 – 
előreláthatólag  64.770  Ft összegű – önerőt, valamint a kiszállítás költségét jelenti, mint 
pénzügyi tehertételt 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 Közös Önkormányzati Hivatal 
szociális ügyintézőjére, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatala rá 
hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa 
átadásával kapcsolatos teendőket intézi. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló 46/2014. (XI.25.) BM rendelet alapján az önkormányzat a rendeletet 
köteles megalkotni, mert különben vissza kell fizetni a megállapított támogatást. 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
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Rendelet-tervezet  
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    …./2014. (       .) számú önkormányzati rendelete  
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 
Kéthely Község Önkormányzatának 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 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 
32. § (3) bekezdésében és a 47. §(1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM 
rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el: 

  
I. fejezet 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 
1. A rendelet célja, hatálya 

 
1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet  alapján a központi költségvetés a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított 
Kéthely Község Önkormányzat számára. 
 
(2) E rendelet célja, hogy Kéthely településen élők részére támogatást nyújtson szociális 
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben 
nyújtott, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés 
menetét. 
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kéthely közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott 
lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 
 

2. A támogatás elbírálásánál szabályai 
 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát 
biztosíthat azoknak a személyeknek, akik szociális helyzetüknél fogva rászorulnak a 
támogatásra. 
 
(2) A rászorultság elbírálása során előnyt élvez az, aki 
 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak 
ellátására, időskorúak ellátására, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formájában 
történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
ab) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család  
 
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  
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3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott 
feltétel teljesülésétől – az a személy, család 

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést 
végzett. 

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) Egy kérelmező részére maximálisan adható tűzifa mennyisége 2 m3. 
 

3. A támogatás igénylésének menete 
 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 
kérelemre indul..  
(2) A kérelmeket 2014. december 10. napjáig lehet a Közös Önkormányzati Hivatalnál  
benyújtani 
(3) A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, 
aki a támogatásról  a benyújtási határidő lejártát követő  3 munkanapon belül dönt, és a 
Képviselő-testület következő rendes ülésén arról beszámol. 
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 
 
5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat 
számára megállapított 906 780 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által 
biztosított 64.770 Ft saját forrás. Ha több kérelem érkezik be, mint ami a rendelkezésre álló 
forrásból támogatható, a legrászorultabbaknak kell a támogatást megállapítani, a többi 
kérelmet pedig forrás hiánya miat el kell utasítani. 

 
II. fejezet 

 Záró rendelkezések 
 
6 § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. április 1. napján 
hatályát veszti. 
 
 
Kéthely, 2014. november 27. 
 
 

 
Molnár Balázs               Strausz Edit 

 polgármester             jegyző 
 
 
 
Rendelet kihirdetve: 2014. november 28. 
 
 
         Strausz Edit 
            jegyző 
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 1. sz. melléklet a …/2014. (   ) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2014.12.10-ig. 

 

 
Kérelem 

 ........................................................  (név) (szül.  hely és  idő:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
K é t h e l y , … … … …  u .  … … … … … . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy részemre 

Kéthely Község Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   /2014. .) 

önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát 

biztosítani, mert szociális helyzetem rossz, nem tudok tüzelőt vásárolni. 

A tűzifa támogatás iránti kérelmemhez nyilatkozom,hogy :* 

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult 
b) rendszeres szociális segélyben részesülők 
c) foglalk. helyettesítő támogatásban részesülők 

d) időskorúak támogatásában részesülők 
e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyunk 
 

Kérelemhez mellékelni kell a család jövedelméről szóló igazolásokat! 

 
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

Kéthely , 2014. ………… 

 

 

………………………… 

                  kérelmező 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. sz. melléklet a …./2014.() önkormányzati rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 

                                                (név) Kéthely ,                                u.        sz. 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   /2013. (.) önkormányzati 

rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként       ……m3  mennyiségű tűzifát 

átvettem. 

Kéthely, 2013. ........................................... hó  ....... nap 

 
   átadó      átvevő 
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