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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 24-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:  A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeinek megtárgyalása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti „a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” című 
pályázatra. 
 
A fenti jogcímen Nyirád Község Önkormányzata a 120 erdei m3 igényelt, és 51 erdei m3 
jóváhagyott famennyiség után 906 780 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
 
A támogatás összege kizárólag szociális célú tűzifavásárlásához használható fel. A 
támogatott famennyiség tekintetében legalább 1 000 Ft/m3 + ÁFA összeget az 
önkormányzatnak kell állnia, és a tűzifa szállításával kapcsolatos költségek 2 500 Ft/m3 + 
ÁFA is az önkormányzatot terhelik. Sem az 1 000 Ft/m3 + ÁFA összeg, sem a szállítási 
költség nem terhelhető át a jogosultakra. A települési önkormányzat a szociális célú 
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2016. (…..) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott igény alapján 51 erdei m3 
keménylombos tűzifa vásárlásához 906 780 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.  
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A vissza nem térítendő támogatás (906 780 Ft) és a szociális célú tűzifa 
értékének (971 550 Ft) különbözetét 64 770 Ft-ot, valamint a szállítás költségét 
(bruttó 3 175 Ft/m3), összesen 161 925 Ft, mindösszesen 226 695 Ft-ot, mint 
önerőt a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 
természetben nyújtott lakhatási támogatás kiadásai terhére biztosítja. 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. február 15. 

 
 
A támogatás felhasználását az önkormányzat képviselő-testülete a szociális rászorultság és 
a 2016. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben köteles szabályozni, a rendelet-
tervezetet jelen előterjesztéshez csatolom.  
 
Javaslatom szerint az az egyén/család részesüljön ebben a juttatásban, aki 2016. január 1. 
és 2016. október 31. között legalább 1 hónap időtartamban a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási 
támogatásra jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozott hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő család. A jövedelmi viszonyokat rangsorolva választanánk ki a 
támogatottakat. 
 
Előzetes megbeszéléseink során a képviselő-testület azt javasolta, hogy a döntés legyen 
polgármesteri hatáskörbe utalva. A döntés meghozatala előtt ki fogom kérni a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének, a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetőjének, valamint 
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjének a javaslatát. A polgármester 
a jogosultak jövedelmi viszonyait rangsorolva határozza meg a támogatott családokat. 
 
51 m3 tűzifa áll önkormányzatunk rendelkezésére, javasolom, hogy 26 családot, 
családonként 2 m3 szociális célú tűzifával támogassunk, és szállítsuk a tűzifát a támogatottak 
ingatlana előtti közterületre. 
 
 
 

A szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló rendelettervezet részletes 
indokolása 

 
1. § Ezen bekezdés a rendelet célját határozza meg. 
2. § A szociális célú tűzifa, mint természetbeni juttatás mennyiségét határozza meg. 
3. § A szociális célú tűzifára való jogosultság feltételeit határozza meg. 
4. § A jogosultság megállapítására vonatkozó hatáskört határozza meg. 
5. § Rögzíti a tűzifajuttatás megállapításának folyamatát. 
6. § Rendelkezik a szociális célú tűzifa támogatás rászorultakhoz történő kiszállításának 
módjáról. 
7. § A hatályosság időpontjáról rendelkezik. 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………/2016. (….) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa természetbeni 
juttatásról. 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-tervezetben szabályozásra 
kerül az állami támogatással megvásárolható szociális célú tűzifa rászorulók részére 
történő juttatásának szabályai, ez által a rendelet tervezet elfogadásának pozitív 
társadalmi hatása van, a képviselő-testület által meghatározott rászorulók téli tűzifa 
juttatásban részesülhetnek, hozzájárulva a téli fűtés és melegedés biztosításához, 
csökkentve az életveszélyes helyzet esetleges kialakulásának esélyét. A rendeletben 
meghatározott szabályok alapján kiosztásra kerülő tűzifa önkormányzati forrásból és 
állami támogatásból kerül megvásárlásra. Az önkormányzat költségvetését terheli a 
beszerzésre kerülő tűzifa mennyiségének függvényében 1 000 Ft/m3 + ÁFA kiadás, 
valamint a szállítás és egyéb ezzel kapcsolatban felmerülő költség.  

 
2. Környezeti következményei: Nem releváns. 

 
3. Egészségi következményei: Csökkentheti, illetve megelőzheti a téli betegségek (pl. 

fűtetlen hideg lakásban való tartózkodás, elfagyás veszélye) kialakulásának 
veszélyét, a tűzifa juttatás lehetőséget nyújt a szociálisan rászorulók számára a saját 
lakókörnyezetben történő téli fűtés és melegedés megoldására.  

 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve jelentős többlet terheket eredményező hatása nincs. 
 

5. A rendelet megalkotásának szükségessége: A támogatást az a települési 
önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés 
részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 
hatályba lépő – rendeletben szabályozza. 

 
6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása 

esetén az önkormányzat nem részesül a szociális célú tűzifa vásárlásához 
igényelhető támogatásban, illetve a megkapott támogatást vissza kell utalni, azt az 
önkormányzat nem használhatja fel.  

 
7. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel 
alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek 
rendelkezésre állnak. 
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TERVEZET 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2016. (…..) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nyirád Község Önkormányzata számára. 
(2) A rendelet célja, hogy a szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a 
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza. 
 
2. § Nyirád Község Önkormányzata 51 m3 szociális célú tűzifát, mint természetbeni juttatást 
(a továbbiakban: tűzifa) biztosít 26 család részére, családonként 2 m3 mennyiségben, 
térítésmentesen. 
 
3. § Tűzifára az jogosult, aki, vagy akinek a családjában 2016. január 1. és 2016. október 31. 
között legalább egy hónap időtartamra 
a) az Szt. szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási 
támogatásra jogosult személy él; valamint az a család, aki 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 
 
4. § A tűzifára jogosultság megállapítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 
utalja, a tűzifajuttatásról a polgármester határozattal dönt. 
 
5. § A tűzifajuttatás megállapítása nem kérelemre, hanem hivatalból történik, melynek során 
a polgármester a jogosultak jövedelmi viszonyait rangsorolva határozza meg a támogatott 
családokat.  
 
6. § Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülő részére a tűzifát a támogatott 
lakóhelye előtti közterületre szállítja. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. február 16-án hatályát 
veszti. 
 
 Nagy Gábor Lovasi Erika 
 polgármester jegyző 
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Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés, valamint a rendelettervezet 
megtárgyalására és elfogadására! 
 
 
 
Nyirád, 2016. november 11. 
 
 
 
 


