Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzati Képviselő-testület 2021. október 14- i ülésére
2 . napirend:

A 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!
Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által a Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pontja szerinti a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím
szerint meghirdetett pályázat alapján
93 erdei köbméter
mennyiségű kemény lombos
tűzifavásárláshoz kaptunk támogatást 1.771.650,- Ft összegben.
Az önkormányzat a megítélt támogatást a Somogy megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására fordíthatja.
A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. a kemény lombos tűzifát (bükkfa) 16.000 Ft/m3 +Áfa áron tudja
biztosítani. A szállítás költségét bruttó 2.000,- Ft/m3 áron vállalta. A szállítási költség az
önkormányzatot terheli, azonban az a szociális normatívában elszámolható.
Az önkormányzatot terhelő sajáterő összesen: 329.220, Ft. ( Ebből a szállítási költség 236.200,- Ft,
m3-ként 1000,- Ft sajáterő 93.000,- Ft.)
A támogatásban részesített települési önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk a szociális
rászorultság szabályait a pályázati kiírásban foglaltak figyelembe vételével. A rendeletet a tüzelőanyag
megvásárlásától számított 10. napon belül hatályba kell léptetni.
A tüzelőanyagot az önkormányzatnak 2022. február 15-ig kell kiosztani a rászorultak részére,
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet
fogadja el.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(
…….) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli
tüzelő megvásárlása jelentős anyagi terhet jelent. Gazdaságélénkítő
hatás nincs.
Költségvetési hatása:
A 2021. évi költségvetési rendeletbe az önrész beépíthető, összege
biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása nagyobb terhet jelent a hivatal
munkatársainak, kérelmek előkészítése, elbírálása, az ezekkel és az
elszámolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése valamint a
szállítás megoldása.
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes
feltételeit rendeletben kell meghatározni,
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának
elmaradása esetén, a megállapított és kiutalt állami támogatás
visszafizetése.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: (személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi) nincs

Indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Általános indokolás:
A Belügyminisztérium 2021. évre is biztosítja a helyi önkormányzatok számára szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatást.
A BM rendelet szerint a támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testülete
rendeletben köteles szabályozni.
A rendeletben a jogosultsági feltételek megállapításánál a belügyminiszteri rendelet alapján előnyben
kell részesíteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, a települési támogatásra, továbbá a gyermekek védeleméről és a
gyámügy igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családban élő kérelmezőt. A tűzifa szállításából, valamint a rászorulókhoz való
eljuttatásból származó költségek az önkormányzatot terhelik, azt a jogosultak részére nem lehet
áthárítani. A jogosulttól ellenszolgáltatás nem kérhető.
Részletes indokolás:
1. §: Az általános rendelkezéseket tartalmazza.
2. §: A jogosultság feltételeit határozza meg, összhangban a BM. rendeletben foglaltakkal, amely
szerint az elbírálásnál előnyt élveznek az (1) bekezdésben megjelöltek.
3. §: A kérelmeket átruházott hatáskörben szociális és ügyrendi bizottság bírálja el.
4. §: A kérelem benyújtásának módját és határidejét tartalmazza.
5. §: Meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a pályázati kiírás alapján a rendeletben
rögzíteni kell.
6. § A támogatás forrását határozza meg.
7. §. A hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazz.
Taszár, 2021.

október 8.
Keszthelyi Tiborné
jegyző

-

tervezet –

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021.(X…..) önkormányzati rendelete
a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.
§
(1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal
természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki
Taszár községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Taszár
településen él, valamint e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A rendelet célja, hogy a Taszár településen élő szociálisan rászorultak részére támogatást
nyújtson, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás
ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés és elbírálás menetét.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogosultság feltételei

(1)

(2)
(3)

(4)

2. §
Természetbeni támogatásként tűzifa biztosítható annak a személynek, aki
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A kérelmek elbírálásánál - a jogosultsági feltételek megléte esetén - (1) bekezdés a-b)
pontjában szereplő személyeket előnyben kell részesíteni.
Az (1) bekezdésben foglaltakon túl tűzifa támogatás biztosítható annak a személynek
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft-ot) nem haladja meg,
b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át (128.250, - Ft-ot) nem haladja meg, és
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik, valamint
d) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de
legkésőbb 2021. november 15. napjáig benyújtja.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül függetlenül az ingatlanban lévő
személyek és háztartások számától csak egy kérelmező részére állapítható meg
támogatás, amelynek mértéke háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 lehet.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. §

(1) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása tekintetében a
hatáskör gyakorlásának jogát a Taszár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szociális és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.
(2) A kérelmeket a Szociális és Ügyrendi Bizottság legkésőbb 2021. november 30. napjáig
bírálja el.
4. §
(1) A kérelmet a mellékleteivel együtt a Taszári Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
(2) A kérelmet legkésőbb 2021. november 15. napjáig lehet benyújtani a rendelet 1.
mellékletét képező formanyomtatványon.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot a háztartásban élő közeli hozzátartozók
személyéről és jövedelméről,
b) a családban élő nem tanköteles korú gyermekekre vonatkozóan a tanulói, hallgatói
jogviszony fennállásáról szóló igazolást.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

5. §
A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet
mennyiségétől függően kerül kiosztásra.
A tűzifa házhoz szállításáról Taszár Község Önkormányzata legkésőbb 2022. február
15. napjáig térítésmentesen gondoskodik.
A megállapított szociális célú tűzifamennyiség átvételét a jogosult a 3. melléklet szerinti
átvételi elismervény aláírásával igazolja.
Az önkormányzat vállalja a pályázati kiírásban szereplő önrész, valamint a tűzifa
szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek
megfizetését.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől semmilyen
ellenszolgáltatást nem kér.
A tűzifa kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
Amennyiben a kérelmező a tűzifa elszállítását kéri, úgy az elszállítás költsége az
önkormányzatot terheli.
6. §

A támogatás forrása az önkormányzat számára megállapított 2020. évi pályázati támogatás,
valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően
benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek
megfelelnek - el kell utasítani.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 2022. március 31-én hatályát veszti.
Varjas András
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

1. melléklet
KÉRELEM
A SZOCIÁLI CÉLÚ TŰZIFA-TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT
1. A kérelmező személyi adatai:
Neve:………………………………………….……………………………………..
Születési neve: ……………………………………………………………………...
Születési helye és ideje:……………………………………….………………... .....
Anyja neve:……………………………………..……………………………….......
Lakóhely/tartózkodási hely:………………………….………………………..........
TAJ száma: …………………………………………………………………………..
A kérelmező családi körülménye:
egyedül él
nem egyedül él

2. A szociális célú tűzifa támogatást az alábbi indokkal kérem: (megfelelő pont aláhúzandó)
I. Az alábbi szociális ellátásban részesülök: (megfelelő pont aláhúzandó)
a) aktív korúak ellátása
b) időskorúak járadéka
c) települési támogatásra
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam lakott lakás fűtését
részben / egészben * (megfelelő szöveg aláhúzandó)
fatüzeléssel biztosítom és rendelkezem ehhez szükséges fűtőberendezéssel.
4. Kijelentem, hogy Taszár településen lakóhellyel rendelkezem és életvitelszerűen Taszár
településen élek.
5. A tűzifa átvételét személyes átvétellel/ vagy
az önkormányzat által biztosított lakcímemre szállítással kérem *
(A megfelelő szöveg aláhúzandó)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt
személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kérelmem pozitív elbírálása esetén a fellebbezés jogomról előre lemondok.

Taszár, 2021. év. …………. hó.. .... nap
…………………….
kérelmező aláírása
A kérelemhez mellékelni kell:

 a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedeleméről az igazolást
 nyugdíj igazolása esetén a nyugdíjas igazolványt és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjas
szelvényt vagy folyószámla kivonatot
 családban élő nem tanköteles korú gyermekekre vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló igazolást
 Nyilatkozat (szociális célú tűzifa támogatáshoz) 2. melléklet
 Egyéb jövedelemmel, vagy jövedelemmel nem rendelkezők esetében nyilatkozat
2. melléklet
NYILATKOZAT
az egy háztartásban élőkről
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …….. fő
A háztartásban élők neve
Családi kapcsolat
Születési helye, ideje
megnevezése

TAJ SZÁM

3. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző havi
nettó jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa

B.
Kérelmező

C.
D.
Házastársa
A család tagjai
(élettársa)
Havi jövedelme (forint)

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

 Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ………………………Ft
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
 Kérelmem pozitív elbírálása esetén a fellebbezés jogáról előre lemondok.
Taszár, 2021. év. …………. hó ….. nap
...............................................
kérelmező aláírása

3. melléklet
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
………………………………………………………………………………………..…. (név)
Taszár, ……………………………………… utca ………házszám alatti lakos aláírásommal
elismerem, hogy a mai napon Taszár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020.
évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló /2021.(X.…) önkormányzati
rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………………erdei
m3 mennyiségű keménylombos tűzifát a mai napon átvettem.
Taszár, ……. (év) ……………………hónap ………..nap
…………………………………………
átadó

…………………………………………..
átvevő

