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 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. 
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Ügyszám: 11/841-8/2014. 
Készítette: Farkasné Barka Andrea  
Tárgy: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
  

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2014. november 12-i rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A 2014. január 1-jei lakosságszám alapján az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó település 
települési önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra pályázhat.   
 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról  szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az 
önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság és az igénylés részletes 
feltételeit.  
 
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2014. évi 
igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő – 
rendeletben szabályozza, valamint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér.  
A támogatás odaítélésénél előnyt élvezzen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról törvény 
szerinti: 

 aktív korúak ellátására,  
 időskorúak járadékára, 
 adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy - 

tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 
lakásfenntartási támogatásra jogosult,  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, és 

 háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén  biztosítására kerüljön sor.  
 
Ezen új rendeleti szabályozások értelmében indokolt a jelenleg hatályos szociális célú tűzifa 
juttatásáról szóló 11/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az új 
rendelkezéseknek megfelelő rendelet megalkotása.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a mellékletét képező rendelet-tervezetet megvitatni és 
elfogadni szíveskedjenek.  
 
Halimba, 2014. november 7. 
 
          Tóbel János 
                    polgármester 
 
 
 
 



 

 
 
 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásáról 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.Cikk (2) bekezdésében 
biztosított feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 
 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1. §   (1) A rendelet célja, hogy Halimba településen élők részére támogatást nyújtson 
szociális rászorultságuk alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra 
meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, önkormányzati segély, 
mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, 
elbírálás menetét. 

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Halimba Község közigazgatási területén bejelentett  

lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.  
 
(3) A rendelet alkalmazásában a család, egyedül élő és házastárs fogalmára a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározottakat kell érteni. 

 
2. A támogatás feltételei 

 
2.§     (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes   

tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, aki: 
 
   a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 
   b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
   c) aktív korúak ellátására, vagy 
   d) időskorúak járadékára jogosult, vagy  
   e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 
   f) 65 éven felüli nyugdíjas és a családjában az egy főre jutó 

 jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át (jelenleg 37.050,- Ft), 
egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át (jelenleg 57.000,- Ft) nem haladja meg. 

 
  (2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az, 
 

a) aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, 
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, 
vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 
nyújtására- lakásfenntartási támogatásra jogosult, 



 

b) aki a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak 
minősül. 

 
(3) A támogatás mértéke háztartásonként az 5 m3 tűzifa mennyiséget nem haladhatja             

meg. 
 
(4) 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. 

 
(5) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése 

esetén a támogatás megítélésénél a 2.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 
szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani. 

 
3.§  (1) A rendelet 2.§-ban meghatározott feltétel teljesülésétől függetlenül nem állapítható 
               meg szociális célú tűzifa támogatás  
 

a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 
évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből 
jövedelmet vagy tűzifát szerzett, 

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki az igénylést üresen 
álló vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be, 

c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 
 

(2) Amennyiben a tűzifa támogatási igény benyújtója a vele szemben fennálló kizáró 
okok meglétét vitatja, az önkormányzat az igényléssel érintett ingatlanban 
környezettanulmányt készít. 

 
(3) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja 

át másnak, csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.  
 

3. A támogatás igénylésének menete 
 

4. §  (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti 
                 kérelemre indul. 
 

(2) A kérelmeket a pályázati támogatás rendelkezésére állásától számított 15 napon 
belül lehet az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén 
(Halimba, Petőfi S. u. 16.) benyújtani. 

 
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület a benyújtási határidőt 

követően testületi ülésen, egyedi határozattal dönt. 
 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény  
      aláírásával igazolja. 
 



 

5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, 
valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. Az önkormányzat a szociális 
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

 
4. Záró rendelkezések 

 
6. § (1) A rendelet 2014. november 14. napján lép hatályba. 
 
        (2) Hatályát veszti: 
 
   Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa  
  juttatásáról szóló 11/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Halimba, 2014. november 7.  
 
 
A rendeletet kihirdetésének napja: 2014. november 13.  
 
 
 
 

Tóbel János  s.k.                                                        Dr. Jáger László s.k.                                                                           
polgármester                                                                címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

I N D O K O L Á S  
 
 

1.§-hoz: A rendelet alkotásának célját, a rendelet hatálya alá tartozók körét határozza meg. 
2.§-hoz: A támogatottak körét, a támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg. A 
támogatás megítélésénél elsődleges szempont a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM 
rendelet 2.§ (1) bekezdésében kötelezően előírt előnyben részesítési feltétel megléte.  
3.§-hoz: Azon személyek körét határozza meg, akik a szociális célú tűzifa támogatására nem 
jogosultak. Az üresen, lakatlanul álló ingatlanra támogatás nem kérhető.  
4.§-hoz: A támogatás igénylésének menetét, a benyújtás, elbírálás feltételeit határozza meg.  

5.§-hoz: A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, 
valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.  

6.§-hoz: A rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.  
 

Halimba, 2014. november 7.  
 

 
 

                                                                                                         Dr. Jáger László 
                                                                                      címzetes főjegyző  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

1. melléklet a …/2014. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

Személyi adatok 

1. Név:……………………………………………………………………………….............. 
2. Születési név:……………………………………………………………………………… 
3. Születési hely és idő:……………………………………………………………................ 
4. Anyja neve:………………………………………………………………………………... 
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe:……………………………………….. 
6. Ha az ellátott igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:………………….. 
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:……………………………………. 
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma:…...........fő 
9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

 Név 
/lánykori név 

is/ 

Családi 
állapot 

Kérelmezőhöz 
fűződő kapcsolat /pl. 

házastárs, élettárs, 
gyermek, stb./ 

Születési idő 
/év, hónap, 

nap/ 

Anyja 
neve Foglalkozása 

a) 
      

b) 
      

c) 
      

d) 
      

e) 
      

f) 
      

g) 
      

h) 
      

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
1. Bejelentett lakóhely címenként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több 

lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi 
átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 
annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 
jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő 
személyek számával. 

6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek 
is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem 
cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

7. A kérelem benyújtásához kérjük szíveskedjen magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban 
együtt élő személyek lakcímigazolványát. 



 

      B) Jövedelmi adatok 

           Forintban 
A jövedelem típusai Kérelmező 

jövedelme 
A lakóingatlanban élők jövedelme Összesen 

a) b) c) d) e) 
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

       

2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

       

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem 

       

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű ellátások 

       

5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

       

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (munkanélküli járadék, 
képzési támogatás, rendszeres 
szociális segély, ápolási díj, 
rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás, stb.) 

       

7. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

       

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

       

9. A lakóingatlanban élők havi nettó 
jövedelme összesen 

       

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:……………………………Ft/hó. 

 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:             rendelkezem              nem rendelkezem 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult 
szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 Halimba, 2014………………….hó…………..nap 
 

……………………………………………… 
                                                                                                            az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének aláírása  
 

 

 

 

 

 



 

2. sz. melléklet a …./2014 (XI.13.) sz. önkormányzati rendelethez 

 
 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 

 
 

Alulírott …………………………………………….8452 Halimba, 

………………………………………………………szám alatti lakos jelen elismervény 

aláírásával elismerem, hogy Halimba Község Önkormányzatának ………………….számú 

határozatában részemre megállapított ……..m3 szociális célú tűzifát a mai napon 8452 

Halimba, ……………………………….szám alatti címen átvettem.  

 

Halimba, …………………………. 

 

 

                                                            ……………………………..………….. 
                                                          aláírás 

 


