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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i  ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A 2015. 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 támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2015. évi 
igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 
– rendeletben szabályozza, akként, hogy  
 

 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 támogatásba részesülők közül különösen a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) 
jogosult előnyt élvezzen, 

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

 háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén  biztosítására kerüljön sor, valamint 
 vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 
Ezen új szabályozások figyelembe vételével indokolt a jelenleg hatályos szociális célú tűzifa 
juttatásáról szóló 13/2014. (XI.13.)  önkormányzati rendelet módosítása.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a mellékletét képező rendelet-tervezetet megvitatni és 
elfogadni szíveskedjenek.  
 
Halimba, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
 
 
            Tóbel János 
                      polgármester 
 
 
 
 
 



 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2015. (………) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 13/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

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: 

1. § Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 
juttatásáról szóló 13/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelete  (a továbbiakban: 
rendelet) 1. § (1) bekezdés önkormányzati segély szövegrész helyébe a „rendkívüli 
települési támogatás” szövegrész lép.  
 

2. § A rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes 
tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, aki: 
 

a) lakásfenntartási támogatásra, vagy a szociális igazgatásról valamint a szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
szerinti lakhatási támogatásra jogosult,vagy 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
c) aktív korúak ellátására, vagy 
d) időskorúak járadékára jogosult, és emellett a családjában az egy főre jutó 

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

e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 
f) 65 életévét betöltött nyugdíjas, 

                      és emellett a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
                       nyugdíjminimum 200 %-át, (jelenleg 57.000 Ft), egyedül élő esetén az öregségi  
                      nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (jelenleg 85.500 Ft) nem 
                      haladja meg. 
 

(2)  A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az, 
 
a) aki 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 rendszerek 
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult. 
 

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

 
3. § A rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. 

 

Halimba, 2015. szeptember 23. 
 
A rendeletet kihirdetésének napja: 2015. szeptember 28.  
 

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



 

 
 

I N D O K O L Á S  
 
 
 

1.§-hoz: A központi jogszabály alapján szükséges pontosítást tartalmaz.  

2.§-hoz: A támogatottak körét, a támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg. A 
támogatás megítélésénél elsődleges szempont a (2) bekezdésben kötelezően előírt előnyben 
részesítési feltétel megléte. 
3.§-hoz: A rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. 

 

Halimba, 2015. szeptember 23. 
 
 

 

                                                                                                         Dr. Jáger László 
                                                                                      címzetes főjegyző  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


