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E l ő t e r j e s z t é s 

a képviselő-testület 2016. november 9.-i ülésére 

Tárgy: A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 
elfogadása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatása jogcím szerinti, települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

1. A pályázat célja 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1-jei 
adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat 
szociális célú tűzifavásárlásához vagy szénvásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázhat. 

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 
2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátásra, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

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

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, 
valamint  

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér.  
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2. A támogatás mértéke 

A támogatás mértéke a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős 
munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta 
esetében 15.000 Ft/erdei m3 + áfa, lágy lombos fafajta esetében 8.500 Ft/erdei m3 + áfa, szén 
esetében 3.000 Ft/q + áfa. (A közös hivatalhoz tartozó települések a fenti kormányrendelet 2. 
mellékletében szerepelnek.) 

Hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő 
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet 
úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője 
előzetes hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

➢ társadalmi hatása: A rendelet elfogadása esetén kedvező társadalmi hatással lehet 
számolni, mivel számos család nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelyből a 
téli tüzelőt meg tudná vásárolni. A kérelmek elbírálása során a rendeleti prioritások 
biztosíthatják, hogy a támogatást a legjobban rászoruló családok kaphassák. 

➢ gazdasági, költségvetési hatás: A támogatás az erdőgazdálkodóknak biztosít piacot. 
Az önkormányzat általános tartaléka lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelező 



feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül biztosítani tudjuk a szállítási 
költségeket. 

b) környezeti és egészségi következmények: 
➢ környezeti következmény: nem releváns 
➢ egészségi következmény: nem releváns. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

➢ a rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeleti szabályozás a pályázatban 
résztvevő önkormányzatok számára kötelező. 

➢ a rendelet elmaradásának következménye: Törvényességi észrevétel, illetve a megítélt 
támogatás elvesztése. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
➢ személyi feltétel: rendelkezésre áll 
➢ szervezeti feltétel: rendelkezésre áll 
➢ tárgyi feltétel: rendelkezésre áll 
➢ pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

Mellékelten beterjesztem a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 
rendelet-tervezetet, elfogadásra javasolva. 

Segesd, 2016. november 2. 

        dr. Varga Katalin 
                jegyző 


