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Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat 2013. november 13-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Önkormányzatunk ez évben az 57/2013.(X.4.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 

alapján 762.000,- Ft támogatásban részesült, mely 50 m
3
 mennyiségnek felel meg.  Ezen 

támogatás folyósításának feltételeit az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia.  

 

A BM rendelet 3. § (2)  bekezdése alapján a szociális rászorultság szempontjait akként kell 

meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy 

d) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és 

c)  háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor. 

 

Fentiek alapján került szabályozásra a rendeletben a biztosítás feltétele. 

 

Vaszar, 2013. november 9. 

 

 Varga Péter 

 polgármester 

 

 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2008.(II.28.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 26.§-ban, 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2008.(II.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő címmel és 27/B. §-sal egészül ki: 

„Szociális célú tüzifa támogatás 

 

27/B. § (1) Az önkormányzat szociális célú tüzifa támogatásban részesítheti a létfenntartását 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt: 

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti: 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára, 

ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint 
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat szociális célú tűzifát nem biztosít.  

(3) 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.  

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt 

minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.  

(5) Szociális célú tüzifa támogatás igénylése esetében nem kell alkalmazni a 3/A. § (2) 

bekezdésében szereplő 60 nap igénylési határt. Szociális célú tüzifa támogatás megítélése esetén 

szintén nem kell alkalmazni a 3/A. § (2) bekezdésének rendelkezését újabb, más típusú támogatás 

igénylése esetén.   

(6)Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 1-5 m3 lehet. 

(7)A szociális célú tüzifa támogatás egy alkalommal igényelhető, 2013. november 22-ig az e 

rendelet 1. mellékletét képező kérelmen. 

(8)Szociális célú tüzifa támogatás biztosításáról a képviselő-testület 2013. december 15-éig 

dönt.  

(9) Az önkormányzat által az 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján elnyert támogatás figyelembe 

vételével összességében 50 erdei m3 tüzifa kerül az igénylők között kiosztásra. 

(10)A szociális célú tüzifa kiszállításáról 2014. január 30-ig kell gondoskodni.  A tüzifa 

átvételét a támogatott átvételi elismervényen igazolja. 

 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 ………………………….. ……………………………… 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. november  

 

 

 

  ……………………………………. 

  Pfilfné Bagics Judit  jegyző 

 

 
 

Ikt.sz :                1. melléklet a 2/2008.(II.28.) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2013.11.22-ig. 

Kérelem  

 ................................................................  (név)  (szül .  hely és  idő:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

V a s z a r , … … … …  u .  … … … … … . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy részemre Vaszar Község 

Önkormányzata a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2008.(V.23 .) 

önkormányzati rendeletének 27/B. §-a alapján természetbeni juttatásként  szociális célú tűzifát biztosítani. 
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1. A szociális célú tüzifa támogatás megállapítását kérő neve (leánykori név is): 

...................................................................................................................  

a) Anyja neve: ................................................................................................................. .... 

b) Születési helye, ideje: ......................................................................................................  

c) Lakóhelyének címe: .........................................................................................................  

2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: ................................................................. 

3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 

jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

   Név  Születési hely, idő  Anyja neve 

 - házastársa, élettársa       

 - egyéb rokon (akinek 

eltartásáról gondoskodik) 

      

 - gyermekei       

        

        

        

        

 

Az alábbi ellátásokban részesülök:* 

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult: a megállapító határozat száma: ……………………………………. 

b) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ................................................  

c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: …………………………………… 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek: ..........................................................................................  

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

A kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat. 

Vaszar,  2013.  

…………………………………… 

                  kérelmező 

A szociális ellátás folyósítását igazolom.  

Vaszar, 2013.  ...............................  

ügyintéző 

A Képviselő-testület döntése: 

Kérelmező részére a képviselő-testület  .................................................... /2013.( ........... ) számú határozatával 

……. m
3
 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként. 

Vaszar, 2013.  .............................  

Varga Péter polgármester 
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Részletes indokolás 
 

1. § A szociális célú tüzifa igénylésére vonatkozó rendelkezések kerülnek szabályozára. 

2. § Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A rendelet-tervezethez 

 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet a törvényi változások miatt szükségessé vált átvezetéseket tartalmazza. 

2 Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az önkormányzati 

kiadásokat csökkenti, hiszen az érintett ellátásokhoz az állam ugyan jelentős támogatást biztosított, 

azonban minimális önerő biztosítása szükséges volt. 

3. Környezeti következmények, hatások 

A rendeletmódosítás a támogatott családoknál kedvezőbb körülményeket biztosít. 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása az önkormányzati hivatal dolgozói munkájának csökkentését jelenti, hiszen 

a járáshoz került ellátások vonatkozásában helyi teendő nincsen. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabályi változások miatt a helyi rendelet módosítása elengedhetetlen volt.  

 

 


