KISTORMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
képviselő-testülete
9/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelete
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL
Kistormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételei tárgyában a következőket
rendeli el:
1.§
(1) Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a Kistormás községben élő kérelmező, aki
települési támogatás iránti kérelem benyújtására jogosult.
(2) A tűzifa juttatás
 egy háztartásban csak egy személynek,
 legfeljebb 5 m3 mennyiségben,
 egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál
veszélyének fennállását),
 kizárólag természetbeni ellátás formájában
állapítható meg.
(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Paksi Alapszolgáltatási Központ
családgondozójának javaslata alapján a tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.
(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára
c) települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők jogosult.
(5) Az elbírálás során előnyt élvez továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.
(6) Előny élvez továbbá az is, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg:
a) egyedülálló esetén az 54.000.-Ft-ot,
b) családban élő esetén 42.000.-Ft-ot.
2. §
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az 1.§-ban meghatározott feltétel
teljesülésétől – az a személy,
a) aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, és az elmúlt két évben fakitermelést
végzett, illetve
b) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával nem fűthető
c.) azon kérelmező, aki 2017. évben az Önkormányzattól saját felhasználási célú
fakitermelési engedélyt kapott.

3. §
(1) A tűzifa iránti kérelmeket az 1.számú melléklet szerinti formanyomtatványon a rendelet
hatályba lépésétől az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet
kimerüléséig, de legfeljebb 2018. január 4. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat
hivatalához azzal, hogy a tűzifa vásárlás céljából benyújtott és még el nem bírált települési
támogatás iránti kérelmeket tűzifa iránti kérelemnek kell tekintetni. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(2) A szociális célú tűzifa juttatásra irányuló eljárásra a települési támogatásra vonatkozó
eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(3) A szociális célú tűzifa juttatásra vonatkozó kérelmeket a képviselő-testület Bizottsága
bírálja el.
(4) A juttatás házhoz szállításáról 2018. január 31. napjáig az önkormányzat térítésmentesen
gondoskodik, a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. március 31-én hatályát
veszti.
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
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1. számú melléklet a 9/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelethez.
A kérelem benyújtható: 2018. január 04.napjáig.
Kérelem
….........................................................................................................................(név/születési név)
születési hely és idő:......................................................................., TAJ:..............................................
Kistormás, …........................................................utca …...................szám alatti lakos kérem, hogy
részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ….........................erdei m3 tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatást megalapozó szociális ellátás/helyzet:
1. aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma:......................................................
2. időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma:.........................................................
3. a rendszeres települési támogatás, a megállapító határozat száma:.......................................
4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben
szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító
határozat száma:...................................................
4. Egy főre eső havi nettó jövedelem: ….................................................Ft.
A kérelmezővel közös háztartásban együtt élő személyek:
Rokoni
kapcsolat

Név

Születési hely, idő

TAJ szám

Havi nettó
jövedelem

…....................db jövedelem igazolást csatoltam.
Egyéb indokok:.................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Kistormás, 2017..........................................
…...........................................................................
kérelmező aláírása

A …........................................................................szociális ellátás folyósítását igazolom:
Kistormás,..........................
…........................................................................
ügyintéző
Csatolandó dokumentumok:

- jövedelem igazolások.

Előzetes hatásvizsgálat, indokolás, véleményeztetés
Kistormás Község Önkormányzat képviselő-testületének
a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelete
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: A szociálisan rászorultak tüzelő ellátása biztosítható a
juttatással.
- gazdasági hatása: nincs lényeges hatás.
- költségvetési hatása: A szállítás és házhoz szállítás költségeit kell biztosítani,
ami kb. 150.000 Ft .
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a várható nagy számú kérelem döntésre
előkészítésével és a döntés végrehajtásával valamint a pályázat elszámolásával
kapcsolatos feladatokat.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező, ha a pályázati forrást az önkormányzat fel akarja
használni.
- a rendelet elmaradásának következménye a pályázati forrás visszafizetésének
kötelezettsége.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indokolás
A rendelet célja:

az állam által biztosított szociális célú tűzifa rendeltetés szerinti felhasználása.
Részletes indokolás:
1.§ A szociális célú tűzifa juttatásra Kistormás községben élők jogosultak, ha egyébként
települési támogatás benyújtására jogosultak. Egy háztartásban élők közül csak egy fő kaphat
tűzifát, legfeljebb 5 m3 mennyiségben, a fűtési szezonban egy alkalommal és természetbeni
ellátás formájában. Rendkívüli helyzetben lévőknek hivatalból is indítható tűzifa juttatás. A
pályázati kiírás szerinti előnyöket biztosítják az aktív korúak, az időskorúk járadékában, a

települési támogatásban, és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Egyedülállók esetén
54.000.-Ft, családban élők esetén 42.000.-Ft egy főre eső jövedelem alattiak.
2.§ Nem jogosult szociális célú tűzifa juttatásra az erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, ha az
elmúlt két évben fakitermelést végzett, valamint a fával nem fűthető ingatlanban lakók,
valamint aki 2017. évben az Önkormányzattól saját felhasználási célú fakitermelésre kapott
lehetőséget.
3.§ A kérelmet a rendelet szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni legfeljebb 2018.
január 4. napjáig. Az elbírálásra egyébként a települési támogatásra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. A döntést a képviselő-testület hozza meg. A döntés után a tűzifa házhoz
szállításáról az önkormányzat térítés mentesen gondoskodik.
4.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018.március 31-én hatályát veszti.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési
vonatkozása.
3. Véleményeztetés
A rendelet elfogadását jogszabály nem köti előzetes véleményezéshez.
Kistormás, 2017. november 30.
Balogh Györgyi s.k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

