
 E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel  
 

megtartandó testületi ülésére 
 

8. napirendi pont 
 
 
Tárgy:    Szociális tűzifa rendelet elfogadása    
                                           
 
Előterjesztő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Rutterschmidt Zoltánné előadó 
 
Szavazás módja: minősített többség  
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Belügyminiszter a települési önkormányzatok számára, a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázatot írt ki. A pályázati kiírás 
alapján önkormányzatunk pályázhat 14 m3 szociális tűzifa támogatásra. Újhartyán Város 
Önkormányzat képviselő- testülete a 165/2015 (IX.16.) számú határozatával döntött a 
pályázat benyújtásáról.  A benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén az Önkormányzatnak a 
szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletben kell szabályozni a támogatás 
odaítélésének feltételeit, a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül.  
 
 
 

Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a beterjesztett rendelettervezet elfogadni 
szíveskedjen. 

 
 

 
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ../2015.(X.21.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól  

 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 45. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdésében és a 42 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 



 
1.§ (1) A rendelet hatálya Újhartyán Város közigazgatási területén a polgárok személyi 
adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, 
állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §.ban meghatározott személyekre terjed 
ki. 
 
(2) Újhartyán Város Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan 
rászoruló személynek, aki Újhartyán Város bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, 
és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.  
 
(3) Újhartyán Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
2. §. (1)  A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: 
 
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 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 
c)  kiskorú gyermeket nevelők, 
d) egyedül élő időskorúak 
 
ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  
 
(2) A kérelem benyújtása a rendelet 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon történik, a 
kérelem benyújtásának határideje 2015. november 30. 
 
(3) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást igényelni. 
 
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén adható. 
 
(5) A támogatási kérelemről Újhartyán Város Önkormányzatának képviselő- testülete által 
átruházott hatáskörben a szociális bizottság határozattal dönt. 
 
3.§. (1) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt 
élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 150%-át ( 42.750.- Ft ) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át ( 57.000.- Ft).  
     
  (2) A szociális bizottság a 3.§. (1) pontban meghatározott jövedelemhatároktól különös 
méltányolást érdemlő esetben eltérhet. 
 
4. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni. 
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 



(2) E rendelet kihitetéséről a jegyző gondoskodik.    
 
 

Újhartyán, 2015. október 21. 
 
 
 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella                        Schulcz József 
   Jegyző       polgármester 

 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
 
         Göndörné Frajka Gabriella 
                                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. számú melléklet: 
 

 
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 
/2015.(X. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem szociális tűzifa igénylésére 
 

I.) Személyi adatok 
  
1. Név:........................................................................................................................................... 

Anyja neve:................................................................................................................................... 

Születési hely:......................................................idő:................................................................... 

Lakóhely:........................település...................................................közterület neve....................házszám. 

Tartózkodási helye (ha nem azonos a 

lakóhelyével)::…………………………………………........település......................................................

.....................................közterület neve....................házszám. 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………… 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 

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

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

jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) 

adatai 

 Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalmi Azonosító 
Jele (TAJ) 

1.Házastársa
, élettársa 

    

2.egyéb 
rokon 
(akinek 
eltartásáról 
gondoskodik
) 

    

3.gyermekei     

     

    

    

    



4. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult: 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti: * 
 

 -  aktív korúak ellátására, 
-  időskorúak járadékára, 
- települési lakhatási támogatásra  
 - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok 
- kiskorú gyermeket nevelők, 
 - egyedül élő időskorúak 
 
(*a kívánt rész aláhúzandó). 
 
ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja    igen*      nem*   

 

II.)  Jövedelmi adatok 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ................................... Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem 
munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.. 

 
Kelt:............................................................. 
 
 
        ........................................................ 
         kérelmező aláírása 
 

 

A jövedelmek típusai 

 

A kérelmező  
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartás- ban élő 
házas- társ, élettárs 
jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

     
 

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

     
 

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

     
 

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

     
 

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

     
 

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

     
 

7. A család összes nettó jövedelme 
     

 

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett 
tartásdíj összege) 

     
 



2. számú melléklet: 
 

 
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 
/2015.(X. 21.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 
 
 

Átvételi elismervény 

 

 

……………………………………….(név),Újhartyán,……………… u. …..szám alatti 

lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa  juttatás szabályairól szóló    /2015 (X.21.) 

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként  …………. m3 

mennyiségű tűzifát átvettem. 

 Újhartyán,  

 
   átadó      átvevő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T  
  

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló …./2015. (….) önkormányzati rendelet 
megalkotásához 

  

1.  A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A szociális célú tűzifa támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű, rászoruló családok, 
személyek számára nagy segítséget jelent, amely növeli a lakossági elégedettséget. A tűzifa 
vásárlásához szükséges saját erőt az önkormányzat tudja biztosítani a költségvetésében. 

2. Környezeti és egészségi következményei 

Nem releváns 

3.  A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Nem releváns 

4.  A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló pályázati kiírás szerint a támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat a szociális 
rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza, amelyet az 
elszámoláshoz csatolni kell. 

5.  A jogalkotás elmaradásának várható következményei 

A támogatást az önkormányzat nem használhatja fel a rendeletalkotás nélkül. Ennek 
hiányában a támogatást vissza kell fizetnie.  

  

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A feladatok ellátásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

  

 

 

 

 



RÉSZLETES INDOKOLÁS  

  

A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet módosítását a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. Törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva- az alábbiak szerint indoklom. 

1.     §-hoz 

Az eljárási rendelkezéseket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. 32/A pontjában meghatározottak szerint kell alkalmazni. 

2.     §-hoz 

Újhartyán Város Önkormányzata a 2015. évi szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához 
kapcsolódó támogatás pályázati kiírásaértelmében 14 m3 tűzifa vásárlásához kaphat 
támogatást. A természetbeni formában nyújtandó szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeit rendeletben kell szabályozni.           

3.     §-hoz 

A javaslat szerint szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához 
természetbeni ellátás formájában támogatás azoknak nyújtható, akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, az egyedül 
élő esetén a 200 %-át, és a lakása fával fűthető. Az elbírálás során előnyt élvez, aki a fenti 
pályázati kiírás alapján, akik aktív korúak ellátásban részesül, időskorúak járadékában 
részesül, települési lakhatási támogatásban részesül, továbbá két szociális körülmény került 
még megállapításra három kiskorú gyermeket nevelők, egyedül élő és időskorú. 
Háztartásonként tekintettel a támogatás mennyiségére, csak legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. A 
támogatás odaítéléséről a Szociális Bizottság határozatban dönt. 

Mivel a Belügyminisztérium a fenti jogszabály szerint csak erre az évre folyósít támogatást, 
és előírja, hogy a támogatást 2016. február 15. napjáig fel kell használni, így az igényeket 
2015. november 30. napjáig lehet benyújtani. 

3. §-hoz  

Az eljárási rendelkezéseket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. – ben meghatározottak szerint kell alkalmazni.  

5. §-hoz 

 A pályázati kiírás szerint a támogatás felhasználásáról pedig 2016. március 31-ig kell 
elszámolni, így a rendelet hatályát veszti 2015. március 31. napján. 

 


