Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati
rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének támogatása szociális célú
tűzifával.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Tázlár Község illetékességi területén életvitelszerűen lakó, lakcímmel
rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre, valamint az Szt.7. §
szerinti személyekre.
3. §
E rendeletben szabályozott szociális ellátási forma, évente egyszeri alkalommal, természetben
nyújtott, szociális célú tűzifa támogatás.
2. Eljárási rendelkezések
4. §
(1) A szociális célú tűzifa iránti kérelmet a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Tázlári
Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni szóban vagy írásban. Az eljárás
hivatalból is megindítható.
(2) Jelen rendeletben szabályozott szociális tűzifa támogatás megállapításáról Tázlár Község
Önkormányzata (a továbbiakban: TK ÖK vagy önkormányzat) Képviselő-testületének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.
(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást a jogosult átveheti az önkormányzat
telephelyén soron kívül, ha maga gondoskodik a kiszállításról, vagy a lakóhelyére történő
térítésmentes kiszállítással.
(4) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások felhasználását a jegyző ellenőrizheti.
(5) A szociális ellátásban részesülő az ellenőrzés során köteles
a)
az ellenőrzést tűrni,
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b)
c)
d)

az ellenőrzést végző személlyel együttműködni,
a kért adatokat rendelkezésre bocsátani,
a szociális ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

(6) Ha a szociális ellátásban részesülő az ellenőrzés során az a) - d) pontokban foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a szociális ellátásban részesülőt kötelezni kell a
természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték
megfizetésére. A pénzellenérték magában foglalja a tűzifa árának és a tűzifa szállításának költségeit
is.
(7) Az igénybe vett szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén a polgármester az Szt. 17. §
(5) bekezdése szerint jár el.
(8) A szociális célú tűzifa települési támogatásra való jogosultság elbírálásához csatolni kell
a)
jövedelemnyilatkozatot a jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokkal együtt,
vagy
b)
a kérelmező által aláírt nyilatkozatot arról, milyen rendkívüli élethelyzet merült fel az életében.
(9) A támogatott tűzifát az arra rászorulók között legkésőbb következő év február 15-ig ki kell osztani,
az átvételt átvételi elismervénnyel igazolni kell, amely 2 példányban készül el és a pályázat
elszámolásához mellékelni kell. Az átvételi elismervény tartalmazza az átadó, átvevő nevét, a
tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.
(10) A támogatás pénzügyi elszámolását a következő év március 31. napjáig kell megküldeni a
megvásárolt tűzifa származási irataival és a szállítólevelek (mennyiség) igazolásával.
3. Jogorvoslat
5. §
(1) A polgármester döntése ellen 15 napon belül Tázlár Község Önkormányzata Képviselőtestületének címzett, a polgármesternél vagy a szociális ügyintézőnél leadott fellebbezéssel lehet élni,
amely mentes az illeték megfizetése alól.
(2) A Képviselő-testület döntése ellen 30 napon belül közigazgatási per indítható a területileg illetékes
közigazgatási kollégiummal működő törvényszéknél. A per mentes az illeték alól.
4. Szociális célú tűzifa támogatás pályázat és felhasználásának feltételei
6. §
(1) TK ÖK-a évente kemény lombos tűzifa vagy lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be pályázatot.
Amely évben a település nem minősül jelentős munkanélküliséggel sújtott településnek, akkor az
önkormányzat a megvásárolt tűzifa után erdei köbméterenként 1.000 Ft/q önrész megfizetésére
köteles.
(2) A támogatott tűzifát csak az évenként kiírásra kerülő pályázatokban nevesített és nyilvántartott
erdőgazdálkodóktól lehet megvásárolni. Amennyiben az erdőgazdálkodó ÁFA körön kívül esik,
akkor az elnyert pályázati összegből a nettó összeg használható fel.
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(3) Az ebr42 felületen benyújtandó kitöltött adatlap mellé csatolni kell a Képviselő-testület
határozatát, amely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a
tűzifa támogatásban részesülőtől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
7. §
(1) Szociális célú tűzifa támogatásra a szociálisan rászoruló, tázlári bejelentett lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó személy jogosult.
(2) Háztartásonként egy kérelmet lehet benyújtani, a szociális célú tűzifa támogatás kérelemre
rendszeresített formanyomtatványon.
(3) Szociálisan rászoruló az, ahol a kérelmezővel egy háztartásban élőkre vonatkozóan az egy főre
eső jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, egyedülálló
esetén annak 300 %-a lehet.
(4) Nem részesülhet támogatásban,
a)
aki a lakóingatlana fűtését nem fa-tüzeléssel oldja meg.
b)
Kizáró ok továbbá, ha a kérelmező az elmúlt 2 évben fakivágási és fakitermelési engedély
jogosultja lett.
c)
Amennyiben a jogosult a jelen rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a részére
ingyenesen biztosított tűzifa beszerzési árának, valamint a kiszállítás költségének
visszafizetésére.
(5) A támogatást egy háztartásból legfeljebb egy felnőtt személy veheti igénybe és legfeljebb 1-3 m3
mennyiség erejéig. A tűzifa támogatás léptéke 0,5 erdei köbméter.
(6) A szociális célú tűzifa támogatás odaítélésénél, előnyt élveznek az Szt. szerint
a)
aktív korúak ellátására,
b)
időskorúak járadékára, vagy
c)
települési támogatásra jogosultak, valamint
d)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élők és a
e)
közfoglalkoztatottak.
(7) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől sem a tűzifáért, sem annak
kiszállításáért ellenszolgáltatást nem kérhet, kivéve, ha szabálytalan igénylés, vagy felhasználás
történt.
(8) A döntést követő 20 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. A
tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
8. §
(1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési
támogatást köteles nyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított rendkívüli települési támogatás természetben szociális célú
tűzifa támogatásként is nyújtható.
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(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet minden olyan krízishelyzet, amely során az
ellátást igénylő személy állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását
szükségessé teszik, különösen:
a)
a betegség, jövedelem kiesés,
b)
a válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása,
c)
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
d)
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
e)
a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul,
f)
a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadás,
g)
a családban egyidejűleg 1 vagy több gyermek születik,
h)
a lakásfenntartás havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-át
i)
a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadás.
Ez a rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.

Bán Róbert László
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

Záradék:
Ez a rendelet a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került 2022. május
31-én.

Mayer Ferenc jegyző nevében és megbízásából
dr. Szendrei Mária
aljegyző
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Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz
A rendelet megalkotásának indoka: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és a 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat az arra rászorulóknak
természetbeni ellátások juttatásként szociális tűzifát juttathat, amely a Belügyminisztérium által
koordinált pályázat keretében valósul meg.
10. § * (1) * A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt,
hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó
pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának
részletes szabályait rendeletben szabályozza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § meghatározza, hogy a költségvetési szerv
vezetőjének olyan belső kontrollrendszert kell működtetnie, amely alapján vezetői ellenőrzési
kötelezettségének folyamatba építetten tud eleget tenni.
69. § (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő
célok:
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan,
eredményesen hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
(2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv
vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók
figyelembevételével.”
A pályázatok végrehajtását akkor tudja a vezető pontosan ellenőrizni, és nyomon követni, ha annak
eljárási rendjét, a jogosultság feltételeit, a felelősségi szabályait a kedvezményezett belső
rendeletében szabályozza.
Az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben szabályozza
g) * a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
A fenti előírások és a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásokra vonatkozó
2022. évi pályázati kiírás alapján került megalkotásra a fenti rendelet.
Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat most szeretné benyújtani ez évi pályázatát, ezért a rendelet
hatálybalépésének meg kell előznie a pályázat benyújtásának a napját.
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Iktatószám: T/992-3/2022
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális célú tűzifa támogatásról szóló … /2022 (….) önkormányzati rendeletéhez
a Jat. 17. § alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
Társadalmi hatás: nem jelentős
Gazdasági hatás: nem jelentős
Költségvetési hatás: változatlan.
Környezeti és egészségügyi következményei: környezeti és egészségügyi hatása nincs a szabályozásnak.
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem jelentős
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális célú
tüzelőanyag, mint természetben nyújtott szociális ellátás pályázata vagy az eljárás során olyan eljárási hiba
merülhet fel, amely támogatás visszafizetésének a kockázatát hordozza.
Minden szociális jellegű rendelet elsődleges célja az átláthatóvá tenni, ki, milyen juttatásra, milyen feltételekkel
jogosult és milyen kötelezettségének kell eleget tennie, valamint az eljáró munkatársak feladat és felelősségi
körét, határidejét a rendelet rögzítse.
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tázlár, 2022. május 19.
Mayer Ferenc jegyző nevében és megbízásából

dr. Szendrei Mária
aljegyző
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