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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  
Általános rendelkezések 

 
1. § (1) E rendelet célja, hogy Kéthely településen élők részére támogatást nyújtson szociális 
rászorultsága alapján, meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifajuttatás ellátási forma 
jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. 
(2) E rendelet hatálya kiterjed Kéthelyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott 
lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 
 

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) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 
aa) aktív korúak ellátására,  
ab) időskorúak járadékára,  
ac) települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult, 
tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, 
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
A kérelmek elbírálásánál - a jogosultsági feltételek megléte esetén- az a)-b) pontban szereplő 
személyeket előnyben kell részesíteni. 
 
(3) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek, 
a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-
át nem haladja meg, 
b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 
%-át nem haladja meg. 
 
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  
 
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. 
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(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem 
kérhető. 
(3) Egy kérelmező részére adható tűzifa mennyisége legfeljebb2m3. 
(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
(5) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a saját tulajdonú gépjárművével a 
kérelmező lakóhelyére szállítja. 
 
 

A támogatás igénylésének menete 
 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre 
vagy hivatalból indul.  
(2) A kérelmeket 2017. december 31. napjáig lehet a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
benyújtani. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatás 
megállapításával kapcsolatos hatáskört a szociális bizottságra ruházza át. 
A szociális bizottság a beérkezett támogatási kérelmekről folyamatosan, de legkésőbb 2018. február 
15. napjáig dönt. 
(4) A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a 
települési önkormányzatot terhelik. 
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 

A támogatás forrása 
 

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 3. melléklet 1.9 pontja szerinti települési önkormányzatok szociális célú  
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásajogcímen benyújtott önkormányzati támogatási 
igény keretében biztosított vissza nem térítendő1.920.240 Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által 
biztosított 137.160 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 miatt,el kell utasítani. 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § (1) Ez a rendelet a 2017. november 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének aszociális tűzifa 
támogatás helyi szabályairól szóló 17/2016.(XI.25.)önkormányzati rendelete. 
 
Kéthely, 2017. október 26. 
 
 

Molnár Balázs                     Nagy Gáborné 
 polgármester          jegyző 
 
 
Rendelet kihirdetve: 2017. október 27. 
 
Nagy Gáborné 
jegyző 
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1. melléklet a 16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2017.12.31-ig. 
 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI 
KÉRELEM 

 
Név: ..................................................................................................................................  
Szül. hely és idő:  ……………………………………………………..……………….……..  
Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 
Lakóhely: 8713 Kéthely, ………………………..utca …. számalatti lakos kérem, hogy részemre 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa  támogatásról 

szóló  17/2017.(X.27.)önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek részemre természetbeni 

juttatásként tűzifát biztosítani.  

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt: * 
a) jogosult vagyok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

aa) aktív korúak ellátására,  
ab) időskorúak járadékára, 
ac) települési támogatásra (ezen belül: …………………………………)  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek, 

c) családomban az 1 főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 350 %-át nem haladja meg,  

d) egyedülálló vagyok, és a havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-át nem haladja meg. 

 
Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:         rendelkezem           nem rendelkezem* 
 
Nyilatkozom, hogy erdőgazdálkodónak, erdőtulajdonosnak nemminősülök és az elmúlt 2 évben 
engedéllyel fakitermelést nem végeztem. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv 
ellenőrizze. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kérelemhez mellékelni kell a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló 
dokumentumok másolati példányát, ha az nem található meg a hivatal nyilvántartásában,  
továbbá a család jövedelméről szóló igazolásokat! 
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

Kéthely, 2017. ….………… 
………………………… 
kérelmező 
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2. melléklet a 17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 

…………………………………..(név) Kéthely, …………………….. u. ….. szám 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló  17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete 

alapján megállapított természetbeni juttatásként        

……m3  mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

Kéthely, 2017. ……………….. hó … nap 

 

 

 
…………………………………………..                          …………………………………………. 
  átadó                                                                                    átvevő  
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Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
J e g y z ő j e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: 1985/1/2017.              
 

aszociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet 
indokolása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9 pontja szerinti települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint az 5000 fő lakosság-
számot meg nem haladó települések önkormányzatai számára. 
A pályázaton Kéthely Község Önkormányzata 1.920.240 Ft (108 m3) támogatást nyert. 
A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül 1000 Ft/m3+ÁFA mértékű önrész 
vállalása, mely a jóváhagyott tüzelőanyag mennyiségét figyelembe véve (108 m3) 137.160 Ft-ot 
jelent. 
A pályázat benyújtásának feltétele volt – nyertes pályázat esetén - a szociális rászorultság és a 2017. 
évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba 
lépő - rendeletben szabályozni kell akként, hogy 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 
időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 
nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt 
élvezzen, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A szociális rászorultságot a települési önkormányzat családi jövedelemhatár megállapításával 
határozza meg. A jogosultsági feltételek elbírálása során meg kellett határozni az előnyben 
részesítendő személyek körét. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
szabályozza továbbá a támogatás benyújtásának, elbírálásának módját, az odaítélhető tűzifa 
mennyiségét, valamint a kiosztás részletes szabályait.  
Részletes indokolás  
1.§ A rendelet céljának, hatályának megfogalmazása. 
2.§ A szociálisan rászoruló személyek körénekmeghatározása. 
3.§ A szociális célú tűzifa támogatásra nem jogosultak körének meghatározása. 
4.§ Az igénylés és elbírálás részletes feltételeit szabályozza (benyújtási határidő, hatáskör 
címzettjének, az adható maximális támogatás mérték).  
5.§ A támogatás forrását jelöli meg.  
6.§  A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.  
A szociális bizottság 2017. október18-án tartott ülésén előzetesen véleményezte a tervezetet, melyet 
a bizottság a változatlan tartalommal, egyhangúlagelfogadott. 
 
K é t h e l y, 2017. október 18. 

Nagy Gáborné 
jegyző 


