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ELŐTERJESZTÉS
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember
22-én tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és a 2022. évi
igénylés feltételeiről, valamint a rendelet-tervezet elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra 2022. augusztus 31-ig nyújthatták be a pályázatukat.
Balatonszemes Község Önkormányzata a pályázati kiírásban meghatározott paraméterek
alapján a maximálisan igényelhető 146 m3 keménylombos tűzifára nyújtotta be az igényét.
A támogatási összegből vásárolt tűzifát legkésőbb 2023. február 15. napjáig kell kiosztani a
rászorulók részére, a teljes összeg pénzügyi felhasználására pedig legkésőbb 2023. március
31. napjáig van lehetőség.
A támogatás felhasználásáról 2023. április 15. napjáig kell elszámolni a Magyar
Államkincstár felé.
A támogatás feltétele, hogy a Képviselő-testületnek a szociális rászorultság és a 2022. évi
igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati
döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.
A szociális rászorultságot úgy kell a rendeletben szabályozni, hogy a kérelmek elbírálása
során előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény szerint:
a) aktív korúak ellátásában részesül,
b) időskorúak járadékában részesül,
c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesül,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
e) akinél a szociális tűzifa támogatás hiányában a kihűlés, vagy megfagyás veszélye
alakulhat ki.
Amennyiben a felhasználható keret mennyisége biztosítja, a felsoroltakon kívül támogatásban
részesíthetők: (az önkormányzat által támogatásra javasoltak):
f) hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család,
h) közfoglalkoztatásban alkalmazott személy,
i) nyugdíj előtti álláskeresési ellátásban részesülő személy,
j) nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő
személy, ha az ingatlanban együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az
öregségi nyugdíjminimum 400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg,
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k) fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személlyel együtt élő személy, ha az
ingatlanban együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum 400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg.
Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa adható, és a támogatásban részesülőtől
semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető.
A rendelet-tervezet hatásvizsgálata:
a.) Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelőanyag megvásárlása
jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terheket jelent.
b.) Költségvetési hatás:
A rendelet megalkotása az Önkormányzati költségvetésben költségnövekedést eredményez,
mivel a pályázati önrészt és a szállítási költséget az Önkormányzatnak kell biztosítania. A
Képviselő-testület a szükséges önrészt és szállítási költséget a 2022. évi költségvetés dologi
kiadások keretének terhére biztosítja.
c.) A rendelet tervezetnek közvetlen környezeti hatása nincs.
d.) A rendelet tervezetnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye
nincs.
e.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása
adminisztrációs terhet jelent a hivatal munkatársainak: kérelmek előkészítése,
elbírálása, az ezekkel és az elszámolásokkal kapcsolatos dokumentumok elkészítése,
valamint a beszerzés és szállítás megoldása.
f.) A rendelet megalkotásának szükségessége: a pályázat illetve a támogatás kötelező
feltétele.
g.) A rendelet megalkotás elmaradása esetén várható következmények: A rendelet
megalkotás elmaradása esetén a pályázati támogatásban nem részesülhet az
önkormányzat.
h.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
-személyi:
rendelkezésre áll
-szervezeti:
rendelkezésre áll
-tárgyi:
rendelkezésre áll
-pénzügyi:
rendelkezésre áll.
Fentiek alapján az előterjesztéshez a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a
Tisztelt Képviselő-testület elé!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
Balatonszemes, 2022. szeptember 15.

Németh Kornél Antalné
polgármester

Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Fonainé Skerlecz Zsuzsanna
szociális ügyintéző
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Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 23.)
önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontja alapján a
Belügyminisztérium döntésének végrehajtására a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének
II. 2.2.1. pontja alapján, a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatást biztosított Balatonszemes Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy Balatonszemes közigazgatási területén élők részére támogatást nyújtson,
szociális rászorultság alapján, továbbá - tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a
jogosultság feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Balatonszemes közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
(4) A szociális tűzifában részesülőtől az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
2. A támogatás elbírálásának feltételei
2. §
(1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem
térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 mennyiségben
szociális tűzifa segélyben részesíti.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szerint:
a)
aktív korúak ellátásában részesül,
b)
időskorúak járadékában részesül,
c)
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesül,
d)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
e)
akinél a szociális tűzifa támogatás hiányában a kihűlés vagy megfagyás veszélye alakulhat ki.
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3. §
(1) Amennyiben a felhasználható keret mennyisége biztosítja, a 2. § (2) bekezdésben felsoroltakon
kívül támogatásban részesíthetők:
a)
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
b)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család,
c)
közfoglalkoztatásban alkalmazott személy,
d)
nyugdíj előtti álláskeresési ellátásban részesülő személy,
e)
nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személy, ha az
ingatlanban az együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg,
f)
fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személlyel együtt élő személy, ha az ingatlanban az
együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 400%-át, azaz a
114.000,-Ft-ot nem haladja meg.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanra vonatkozóan több
kérelem érkezik, a kérelem elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
4. §
(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek
teljesülésétől az a személy, család
a)
aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
b)
akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra - melyben életvitelszerűen senki sem él - a támogatás nem
kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
5. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kérelmeket 2022. november 01. napjáig folyamatosan be lehet nyújtani Balatonszemes Község
Önkormányzatához. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálása Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelmek beérkezési határidejét soron követő Képviselőtestületi ülésén dönt.
(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi
elismervényt írnak alá. Az átvételi elismervényt a 2. melléklet tartalmazza.
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4. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2022. szeptember 23-án lép hatályba.

Németh Kornél Antalné sk.
polgármester

dr. Glöckler Ferenc sk.
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
dr. Glöckler Ferenc sk.
jegyző
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1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Melléklet1_szociális célú tűzifa.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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2. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Melléklet2_szociális célú tűzifa.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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Végső előterjesztői indokolás
A települési önkormányzatok a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 2022.
augusztus 31-ig nyújthatták be a pályázatukat. Balatonszemes Községi Önkormányzat pályázata
sikeres elbírásban részesült.
A támogatás igénybevételének a feltétele, hogy a Képviselő-testületnek a szociális rászorultság és a
2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati
döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.
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KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapításához
I.

Az igénylő személyi adatai: /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

A kérelmező neve: ………………………………………...........................................................
Születési neve:…………………...………………………………………………………………..
Születési helye: ………………………………………….Születési ideje:…………………………
Anyja neve:………………………………………………Telefonszáma:…………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele /TAJ szám/:

□ □ □-□ □ □-□ □ □

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:………………………………………………………………………………..
Értesítési címe: …………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (aláhúzandó)
A kérelmező háztartására vonatkozó adatok: (a megfelelő aláhúzandó!)
- egyedülélő (az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él)
- nem egyedülélő
A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel egy lakásban együtt élő személyek
adatai:
Név

Születési hely
Születési idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

II. Jövedelmi Adatok*
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban
élő egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, és

munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó jövedelem
3. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
( pl.rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás,
időskorúak járadéka)
4. A gyermek ellátásához
és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(GYES, GYED, GYET,
családi pótlék,
árvaellátás,gyermektartás
díj, stb.)
5. Önkormányzat, járási
hivatal és állami
foglalkoztatási szervek
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem
(ösztöndíj, alkalmi munka,
ingatlan bérbeadása, egyéb
nem rendszeres jövedelem
stb.
7. Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)………………………………… Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

III. A szociális célú tűzifa támogatás megállapítását az alábbi jogosultsági feltétel alapján
kérem megállapítani: ( a megfelelő rész aláhúzandó )
Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy a jogosultsági feltétel fennállását, valamint a kérelem
elbírálásához szükséges körülményeket hitelt érdemlően igazolnia kell!!

1. aktív korúak ellátására vagyok jogosult
2. időskorúak járadékában részesülök
3. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesülök
4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok
5. hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok
6. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család tagja
vagyok
7. közfoglalkoztatásban alkalmazott személy vagyok
8. nyugdíj előtti álláskeresési ellátásban részesülő személy vagyok
9. nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személy
vagyok, és az ingatlanban együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum 400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg,
10. fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személlyel együtt élő személy vagyok, és az
ingatlanban együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg.
VI. Nyilatkozatok:
Nyilatkozom, hogy sem én, sem a velem közös lakásban élő személyek egyike sem erdőgazdálkodó
vagy erdőtulajdonos, az elmúlt 2 évben fakitermelést nem végeztünk.
A lakás rendelkezik tűzifával üzemelő fűtőberendezéssel.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Nyilatkozom, hogy kérelmem kedvező elbírálása esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén a szövegrészt áthúzással törölni kell!)
Kelt:……………………………….., 20………. év………………………..hó ……..…nap

………………………………………
a kérelmező aláírása
……………………………………………………………………………………………………….
A kérelmező nagykorú hozzátartozója esetén a hozzátartozó aláírása is szükség

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Név:

…………………………………………………………………………...

Lakcím:

…………………………………………………………………………...

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Balatonszemes Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről szóló …./….. (…….) önkormányzati rendelete alapján megállapított
természetbeni juttatásként …………………………...erdei m3 mennyiségű tűzifát
á t v e t t e m.
Balatonszemes, 20…...……………………………….

………………………………………..
átadó

……………………………………
átvevő
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