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Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 
8913 Egervár Vár u. 2.   /fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561 

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu 

4. napirendi pont anyaga 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
2021. november 4-én tartandó ülésére 

 
 
 
Tárgy: 2021. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotása  
 

 

Előterjesztő:         Ujvári Katalin polgármester   

 

 

Készítette:  dr. Telekesi Erzsébet ügyintéző  

 

Tisztelt Képviselőtestület ! 
 

Lakhegy Község Önkormányzata a Belügyminiszter BMÖGF/191-36/2021.  iktatószámú Támogatói 
Okiratában foglaltak szerint 26 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához 495.300,- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeit az 
önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia. 
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásról szóló pályázati kiírás szerint az önkormányzati rendeletben akként 
kell szabályozni a szociális rászorultságot, hogy: 
- 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, 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 
- háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 
- az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
A fentiek figyelembevételével került összeállításra a tűzifa juttatást szabályozó önkormányzati rendelet 
tervezete.  
 

                                  A   t e r v e z e t      i n d o k o l á s a 
 

Az 1. §-hoz  

A rendelet azon lakhegyi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra terjed ki, 
akik valóságban, vagyis életvitelszerűen a településen laknak. 

A 2. §-hoz  
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Szociális célú tűzifajuttatásra jogosító értékhatárt családban élők esetén 105.450,- Ft/fő, egyedül élők esetén 

119.700,- Ft/fő összegben javasoljuk meghatározni. 

A rendkívüli települési támogatásra jogosultság értékhatára családban élők esetén 85.500,-Ft/fő, illetve 
egyedül élők esetén 114.000 Ft/fő. 
A támogatás feltételeinek meghatározásánál figyelemmel voltunk a fent hivatkozott pályázati kiírásban 
foglaltakra. Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a fenti értékhatárt nem haladja meg, úgy 
tűzifa támogatásra jogosult, azonban a támogatás elbírálásánál előnyt élveznek a tervezet 2. § (2) bekezdésében 
írt kérelmezők. A tűzifajuttatásnak továbbá feltétele hogy a kérelmező fatüzeléssel alkalmas fűtőberendezéssel 
rendelkezzen. 

A 3. §-hoz  

A pályázati kiírás alapján a háztartásonként biztosítandó tűzifa mennyisége az 5 m3-t nem haladhatja meg, 
ezen mértéknél kevesebb is megállapítható. 

A 4. §-hoz  

Itt került meghatározásra, hogy mely esetekben nem jár a tűzifa juttatás. 

Az 5. §-hoz  

A tűzifa juttatás iránti kérelem benyújtásához rendszeresítettünk formanyomtatványt, illetve, meghatároztuk, 
hogy a kérelmeket 2021. november 20.  napjáig lehet benyújtani, figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírás 
alapján a tűzifát 2022. február 15. napjáig ki kell osztani. A képviselő-testületnek a beérkezett kérelmeket 2021. 
december 15. napjáig el kell bírálnia. Ezt követően el kell készíteni az alakszerű határozatokat, és gondoskodni 
kell a tűzifának a kérelmező részére történő eljuttatásáról. 
A tűzifa juttatás átvételét átvételi elismervény aláírásával kell igazolnia a juttatásban részesülőnek, melyhez 
rendszeresítettünk formanyomtatványt. 

A 6. §-hoz  

A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény és lágy lombos fafajta esetén 1000 
Ft/m3+ÁFA, mértékű önrész vállalása. A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetén 16 000 Ft/m3 +Áfa. 

A 7. §-hoz  

A korábbi 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza. 

A 8. §-hoz  

A rendeletet a kihirdetést követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 
 
A rendelet-tervezet mellékletei:  

• melléklet: Szociális tűzifa juttatás iránti kérelem,  
• melléklet: Jövedelemnyilatkozat 
• melléklet: Átvételi elismervény.  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az előzetes 

hatásvizsgálat készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az elő-
zetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.   
 
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a tervezet szerint alkossa meg a szo-
ciális célú tűzifa juttatást szabályozó rendeletét.  
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Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (XI. …) önkormányzati rendelete 

2021. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól  

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Lakhegy település közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak. 

2. A tűzifa juttatás jogosultsági feltételei, mértéke 

2. § 

(1) Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a kérelmező, 
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

aa) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 370 %-át, 
ab) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 420 %-át, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

(2) Az elbírálás során előnyt élvez, aki: 
a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására, 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy. 

3. § 

(1) A tűzifa juttatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési 
idényben egy alkalommal. 

(2) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

(3) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

4. § 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa juttatásra, – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől 
– az a személy, család 
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 
b) akinek az ingatlana, melyben életvitelszerűen él, tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, tűzifa juttatás nem kérhető. 

3. A tűzifa juttatás igénylésének menete 
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5. § 

(1) A tűzifa juttatás megállapítása iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani, melyhez mellékelni kell az e rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a 
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást, vagy azok másolatát. 

(2) A kérelmeket 2021. november 20. napjáig lehet benyújtani az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A kérelmek elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A képviselőtestület a kérelmek tárgyában 
2021. november 30. napjáig hoz döntést. 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 3. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

(5) A tűzifa házhozszállításáról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. 

4. Vegyes és záró rendelkezések 

6. § 

A tűzifa juttatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által kiállított Támogatói okirat szerinti, az 
Önkormányzat számára megállapított támogatás és az ehhez kapcsolódó önrész. A forráshiány miatt nem 
támogatható kérelmeket el kell utasítani. 

7. § 

Ez a rendelet 2021. november 6-án lép hatályba. 

8. § 

Hatályát veszti a 2020. évi szociális célú tűzifa helyi szabályairól szóló 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati 
rendelet. 

Ujvári Katalin polgármester dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző 
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1. melléklet 

Szociális tűzifa juttatás iránti kérelem 

1. SZEMÉLYI ADATOK 
Megnevezés Kérelmező házastárs (élettárs) 

Neve (születési név is)   

Anyja neve   

Születési hely, év, hó, nap   

Állampolgársága   

Családi állapota   

Lakóhelye   

Tartózkodási helye   

TAJ száma   

Telefonszáma (nem kötelező megadni)   

2. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 
 Születési év, hó, nap Családi kapcsolat Foglalkozás 

1     

2     

3     

4     

3. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK 

Kérem, hogy részemre Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú 
tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló …………………..önkormányzati rendelete alapján 
szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

NYILATKOZOM, HOGY 

- családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 370 %-
át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 420 %-át, 

- fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem. 

Az alábbi szociális ellátásban részesülök:* 

- aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: ……………………………………………….. 

- időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma: ……………………………………………….. 

- települési támogatás, a megállapító határozat száma: …………………………….............................. 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma: ………… 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. H o z z á j á r u l o k a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 
történő felhasználásához és kezeléséhez. 
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Kijelentem, hogy a kérelemhez melléklet Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, és 
azokat tudomásul vettem. 

____________________, 20_____év _______________hó ______nap 

__________________________ 

kérelmező 
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2. melléklet 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

Jövedelem típusa A kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő Összesen 

házastárs 
(élettárs) 

egyéb rokon 

nettó jövedelme (Ft/hó) 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

       

       

Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó jövedelem 

       

Táppénz és gyermekgondozási támogatások 
(terhességi gyermekágyi segély, 

csecsemőgondozási díj, GYED, 

gyermekgondozást segítő ellátás, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

       

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások (pl:öregségi, özvegyi 

nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági 

ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, 

árvaellátás stb. ) 

       

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások (pl. 
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, az ápolási díj; 

munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, képzési támogatásként 

folyósított keresetpótló juttatás, stb) 

       

Egyéb jövedelem (ösztöndíj, szakképzéssel 

összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 

elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői 

díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és 

állampapírból származó jövedelem, ingatlan és 

ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem, 

életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve 

minden olyan jövedelem, amely az előző 

sorokban nem került feltüntetésre) 

       

Jövedelem összesen:        

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők 
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén 

fizetett tartásdíj) 

       

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM        

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM        

A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez 

mellékelni szükséges. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 
___________________, 20____, ______________hó ____nap ________________________ 

                                                                                         Kérelmező aláírása 
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3. melléklet 

Átvételi elismervény 

…………………...…………….........................................................(név) 
Lakhegy , ……………………......................................út/utca ………..szám alatti lakos aláírásommal 
elismerem, hogy a mai napon Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló ……………………………. önkormányzati rendelete 
alapján ……………......................................számú határozattal természetbeni juttatásként 
megállapított ……..…m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

Lakhegy, ............. év ........................... hó ...... nap 

…..…………………………….. ………….…………………… 

átadó      átvevő
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Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

 

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az 
alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.  
 
Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:  
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének    .../2021.(XI...) önkormányzati rendelet-tervezete a 
szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól   
 
A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:  
 
1. Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet megalkotása azon rászorulóknak nyújt majd segítséget, akiknek 
a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető, anyagi terhet jelent. 
  
2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatása kismértékű, a rendeletben írtak végrehajtása önerőt is igényel, 
továbbá az önkormányzatnak kell gondoskodnia a tűzifa házhozszállításáról.  
 
3. Környezeti, egészségi következményei: A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint 
esetlegesen a szegényebb családok által használt egyéb, nem égetés céljára szolgáló anyagok. Egészségi 
következménye lehet a rendeletnek annyiban, hogy a tűzifa juttatás kiegészíti a család számára rendelkezésre 
álló tüzelőanyagot, hozzájárulva ezzel az egyenletes fűtéshez, mely a téli hideg időszakban az egészséges 
lakókörnyezet feltétele.      
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása átmenetileg kismértékben emeli az 
érintett munkatársak munkaterhét.  
 
5. Egyéb hatása: Nincs. 

 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat a támogatás 
odaítéléséről szóló Belügyminisztérium által kiállított Támogatói okiratban foglaltaknak.   
 
7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A támogatást kamataival vissza 
kell fizetnie az önkormányzatnak.  
 
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
            - személyi: a már meglévő ügyintézői háttér elegendő  
            - szervezeti: a hivatal szervezeti keretein belül  
            - tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges 
            - pénzügyi: nincs   
 
Egervár, 2021. 11. 02. 
 


