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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 28-án tartandó ülésére                                                                                                             

 

N a p i r e n d:  A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági  

   feltételeiről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester                      

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.14.) BM rendelet rendelkezése szerinti 

pályázat benyújtásával, ebben az évben összesen 57 m3 mennyiségű, kemény lombos 

fafajtájú tűzifa vásárlásához kapott vissza nem térítendő, kiegészítő támogatást.  

A fenti BM rendelet rendelkezései szerint az önkormányzatnak rendeletben szükséges 

meghatároznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés feltételeit. Ezt a rendeletet a 

támogatás elszámolásához csatolnia kell.  

A szabályozást a tavalyi rendeletünknek megfelelően készítettük el: az egy főre jutó havi  

jövedelemhatár továbbra is 57.000,-Ft, egyedül élő esetén 71.250,-Ft. A BM rendelet 

meghatározza, hogy a szociálisan rászorulók közül kiket kell az önkormányzatnak előnyben 

részesítenie, ezt a rendelet-tervezetbe foglaltuk. A BM rendelet meghatározza továbbá azt is, 

hogy az önkormányzatot terhelik a tűzifa szállításából és a rászorulókhoz történő 

eljuttatásából eredő költségek. 

 

Az önkormányzat a támogatást 2014. február 15-ig használhatja fel, a támogatás 

felhasználásáról 2014. március 31-ig kell elszámolnia a Kincstár felé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására.       

 

 

Lengyeltóti, 2013. november 20.   

 

 

 

                    Zsombok Lajos     

           polgármester 

 

 

Készítette:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska    dr. Szatmári Ibolya  

aljegyző      jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet  -TERVEZETE 

 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  

jogosultsági feltételeiről 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 26.§-ában, 32.§ (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 

3.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:                                                                                

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009.(III.27.) 

önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Ör.) meghatározott személyekre. 

 

Eljárási rendelkezések 

 

2.§ 

 

A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására az Ör-ben foglalt eljárási rendelkezéseket 

kell alkalmazni jelen rendeletben foglalt eltérésekkel. 

 

3.§ 

 

(1) A szociálisan rászorulók részére átmeneti, természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa 

támogatás (továbbiakban: tűzifa támogatás) állapítható meg egyedi elbírálás alapján 

hivatalból, vagy kérelemre az 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján megállapított mennyiség 

erejéig. 

 

(2) A tűzifa támogatás iránti kérelmeket 2013. december 10. napjáig lehet benyújtani a 

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz az „Átmeneti segély” elnevezésű 

formanyomtatványon, az Ör-ben meghatározott mellékletekkel. 

 

(3) Egy személy vagy család egy kérelmet nyújthat be. 

 

4.§ 

 

(1) Tűzifa támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával fűtő, szociálisan rászorult 

személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén ennek 250%-

át. 

 

(2) A szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez 

 

a) aki a Szoctv. rendelkezései szerinti  
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 aa) aktív korúak ellátására, 

 ab) időskorúak járadékára, 

 ac) lakásfenntartási támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

 formában történő nyújtására – jogosult; 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család; 

c) három vagy több gyermeket nevel; 

d) gyermekét egyedül neveli; 

e) egyedülálló; 

f) 70 éven felüli házaspár (élettárs). 

 

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(4) A támogatás mértéke háztartásonként maximum 5 m3 lehet. 

 

(5) A szociális célú tűzifa támogatásból nem részesülhet az a személy vagy család, aki az 

önkormányzat által egyéb módon biztosított tűzifából 2013. október 1-jét követően részesült. 

 

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a jelen rendelet 1. mellékletét képező átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. 

 

5.§ 

 

A tűzifa szállításáról és a rászorulókhoz történő eljuttatásáról az önkormányzat 

térítésmentesen gondoskodik. 

 

6.§ 

 

A tűzifa támogatás megállapításáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás 

visszatérítésének elrendeléséről, illetve annak méltányosságból történő elengedéséről 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete dönt. 

 

  

Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

Jelen rendelet 2013. november 30-án lép hatályba és 2014. május 1-én hatályát veszti. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. november 28.    

 

 

 

 

  dr. Szatmári Ibolya                      Zsombok Lajos  

                      jegyző                         polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. november 29-én 

  

             dr. Szatmári Ibolya 

            jegyző 
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     1. melléklet a …/2013.(XI.29.) önkormányzati 

rendelethez  

 

 

 

Átvételi elismervény 
 

 

 

Alulírott, …………............................................................................................................ (név), 

Lengyeltóti,............................................................ utca……………………szám alatti lakos 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a természetben nyújtott szociális célú  tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

szóló …/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni 

juttatásként ………………m3 mennyiségű  tűzifát átvettem.  

 

 

 

Lengyeltóti, 201…, ......................................... hó ......... nap  

  

 

 

 

 

 

   átadó                                                                                    átvevő  

 

 

 


