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Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.
ELŐTERJESZTÉS
Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának
2020. október …-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2020. (X. ...)
önkormányzati rendelet megalkotására
Tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző és Adorján András polgármester
Az előterjesztést készítette: dr. Kállai Zsuzsa aljegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények:
A belügyminiszter idén is pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti, a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.
Ennek értelmében idén is az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések szociális
célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra lehet pályázni.
(Az Önkormányzat 2019. évi szociális célú tüzelőanyag pályázaton 984.000 Ft támogatásban
részesült, ebből mindösszesen 895.900 forint értékben 76 háztartás részesült támogatásban. A
támogatás ellenére nem minden igénylő élt az általa igényelt támogatás lehetőségével, illetve
olyan igénylő is volt, aki a támogatási időszak folyamán, de még a támogatás átvételét
megelőzően elhunyt. A kiosztott és a kapott támogatásokkal határidőben, megfelelően
elszámolt).
II. A támogatás idei mértéke:
A 2020. szeptember 21. napján kelt BMOGF/46-42/2020. iktatási szám alatti támogatói okirat
alapján a szociális tűzifa pályázaton idén 2.019.300,- Ft + ÁFA vissza nem térítendő
támogatásban részesült az Önkormányzat, ehhez 205.740,- Ft önerőt kellett vállalnia,
melyet a 132/2020. (VIII. 7.) számú határozatával fogadott el a Képviselő-testület.
Ebből az összegből 106 erdei köbméter keménylombos tűzifát vásárolhatunk.
A támogatást +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű
tűzifának a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott
erdőgazdálkodótól történő megvásárlásra lehet fordítani.
A tűzifa egészét 2021. február 15-ig kell kiosztani, a támogatás teljes összegének pénzügyi
felhasználása legkésőbb 2021. március 31-ig történhet meg. Elszámolási határidő: 2021. április
15.
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Az Önkormányzatnak legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
lépő rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait és az igénylés
részletes feltételeit olyan módon, hogy a rendelettervezet 2. § (3) bekezdése szerinti
személyeket előnyben kell részesítenie, továbbá háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3
tűzifa biztosítására kerüljön sor és a tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér. Ezeket a feltételeket a pályázati kiírás feltételként támasztja, tehát ezeket a
megkötéseket mindenképp bele kell foglalni a készülő rendeletbe.
A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.
1. számú melléklet: rendelet-tervezet a Leányfalu Nagyközségi Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
2. számú melléklet: 2020. évi szociális tűzifa támogatás támogatói okirata
3. számú melléklet: 2020. évi pályázati kiírás a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

Részletes indoklás
Az 1. §-hoz:
Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.
A 2. § - 3. §-hoz:
Ezen rendelkezések szabályozzák a támogatás feltételeit. Rögzítésre került, hogy mely
személyek köre az, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult, és mely személyek körébe
tartozik, akik nem.
A 4. § - 5. §-hoz:
Ezen szakasz tartalmazza a támogatás igénylésének menetét, az eljárási rendelkezéseket.
A 6. §-hoz:
A rendelet hatálybalépését határozza meg. A rendelet csak az idei évben meghatározott
támogatásra érvényes.
Előzetes hatásvizsgálat
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 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
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A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal
munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk
hárul. Ugyanakkor többlet feladatokat jelent azon személyek részére, akik a szállítással és a
tűzifa átadásával kapcsolatosa teendőket intézik.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra pályázott. Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása
alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a
támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát
köteles visszafizetni a központi költségvetés részére.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet
megalkotni szíveskedjen.
Leányfalu, 2020. október 5.
Adorján András s.k.
polgármester

dr. Filep Julianna sk.
jegyző
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Az előterjesztés 1. számú melléklete
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2020. (X. ...) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseire, a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól a következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) E rendelet célja, hogy Leányfalu településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, és meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás, mint ellátási forma
jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Leányfalu Nagyközség közigazgatási területén állandó
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
(3) 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 vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, szociális célú
tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló, krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy
tartósan beteg személynek, az e §-ban meghatározott jogosultsági feltételek szerint.
(2) Az Önkormányzat a jelen rendelet szerinti szociális célú tűzifa támogatást +/- 5% elfogadott
tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű keménylombos vastag tűzifának a
fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott
erdőgazdálkodóktól történő megvásárlásával és kiszállításával biztosítja. A kemény lombos
vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény
lombos fajokból származó fafajta.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek közül előnyt élvez
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
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ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő; valamint
c) a 65 éven felüli nyugdíjas.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat a fennmaradó tűzifa mennyiség
erejéig, a kérelmek benyújtásának sorrendjében annak a kérelmezőnek biztosít vissza nem
térítendő tűzifát, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a csatolt jövedelemigazolás
alapján nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz az 57.000.Ft-ot.
(5) 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.
(6) A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont jelen rendelet 2. § (3)
bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy
főre eső jövedelme.
(7) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.
(8) Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
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, 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. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem
kitöltése és benyújtása alapján indul.
(2) A kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2021. január 31. napjáig lehet a Leányfalu
Nagyközség Polgármesteri Hivatalához (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) benyújtani
e rendelet 1. számú melléklete szerint. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálásáról elsőfokon Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Egészségügyi és
Szociális Bizottsága dönt, a beérkezett kérelmek alapján szükség szerint, de legkésőbb 2021.
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február 5. napjáig. Az elsőfokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezések elbírálása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa legfeljebb 5 erdei m³ lehet.
(5) A döntést követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat a Falugondnok útján gondoskodik
a tűzifa kiszállításáról. Az Önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát a rászorulók részére
legkésőbb 2020. február 15-éig osztja ki.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(7) A tűzifa szállításából származó költségek az Önkormányzatot terhelik.
5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás,
valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően
benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek
megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőben beérkeztek – el kell utasítani.
4. Záró rendelkezések
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba, és 2021. május 31. napján hatályát
veszti.
Leányfalu, 2020. október …

Adorján András
polgármester

dr. Filep Julianna
jegyző

Kihirdetési Záradék:
A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. október ...
napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.
Leányfalu, 2020. október …
dr. Filep Julianna
jegyző
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1. számú melléklet a …/2020. (X. ….) sz. önkormányzati rendelethez
A kérelem benyújtható: 2021. január 31-ig

Kérelem
..........................................................................................................................
(név)
……………………………………………………………………………..(szül. hely, idő)
2016 Leányfalu , … … … … … … … … … … . utca . … . . sz . alatti lakos kérem, hogy
részemre Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló …/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete alapján
szíveskedjenek természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására jogosult vagyok,
a megállapító határozat száma: ……………………
ab) időskorúak járadékára, jogosult vagyok,
a megállapító határozat száma: ……………………
ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, a
megállapító határozat száma: ……………………
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősülök.
c) 65 éven felüli nyugdíjas vagyok.
d) családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a csatolt jövedelemigazolás
alapján a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz az 57.000.-Ft-ot.
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Leányfalu, …………………….
……………………………………
kérelmező
Kötelezően csatolandó dokumentumok:
- jövedelemigazolások,
- a rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati
példánya, ha nem lelhető fel a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában.
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2. számú melléklet a …./2020. (X. ...) sz. önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

..................................................................................................................... (név)
2016 Leányfalu,....................................................................………………………………szám
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
képviselő - testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ………….
/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként
………………m3 mennyiségű szociális tűzifát átvettem.

Leányfalu, …………. év ......................................... hó ......... nap

átadó

átvevő
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