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EL ŐT ERJE SZT ÉS  
 

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 
 
Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 6. napján 

tartandó rendkívüli nyílt ülésén 
  
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette:  Nagy Tibor polgármester 

Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 
Melléklet: 1 db rendelet tervezet 
 
 
Jogszabályi háttér: 

 
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 2.2.1. pont 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendlelet (a 

továbbiakban Ávr.) 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminisztérium pályázatot hirdetett költségvetési törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontjában 
szabályozott települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. 
Ennek kapcsán a 2020. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
nyújthattak be igényt.  

 
A Belügyminisztérium a pályázatunkat a 2021. szeptember hó 27. napján kelt BMÖGF/191-36/2021. 
iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 3.606.800.- Ft, azaz hárommillió-hatszázhatezer-
nyolcszáz forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti, mely 284 erdei m3 lágylombos tűzifának 
felel meg. 
 

Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság szabályait, melyet a 
következőképpen javaslok meghatározni: 

1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

i. aktív korúak ellátására, 
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ii. időskorúak járadéka, 

iii. az önkormányzat szociális rendelete értelmében települési támogatásban 
részesül, 

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él, 

3. akinek a családjában súlyosan fogyatékos családtag él, 

4. három vagy több gyermeket nevelő családok, 

5. rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők. 

6. azon 65. életévet betöltött életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas, akinek az egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft). 

a szociális tűzifára való jogosultságról az önkormányzat határozattal dönt. 

 

Az önkormányzat a fát a kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól 
vásárolhatja meg. 

A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési 
önkormányzatot terhelik és a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. 

Az önkormányzatnak legkésőbb 2022. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére a tűzifát, a 
támogatási összeg pénzügyi felhasználásának legkésőbb 2022. március 31-ig kell megtörténni, a 
támogatás felhasználásáról 2022. április 15-ig köteles elszámolni. 

 

 

Általános indokolás 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet I. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen Csökmő Nagyközség Önkormányzata 284 
m3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást kapott. Ennek 
elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé.  
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
 

1. §: Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát. 
 
2. §: Értelmező rendelkezést tartalmazza 
 
3. §: Rögzítésre került a támogatás igénylésének menete. 
 
4. §: Rögzítésre a támogatásra jogosultak köre. 
 
5. §: Meghatározza ki nem jogosult. 
 
6.§: A támogatás elbírálásának menete. 
 
7. §: Szankció meghatározása . 



 
8. §: A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az 
idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet 
rögtön hatályon kívül helyezni. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet-tervezethez 
 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár 
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 
 
2 Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása előreláthatólag a 
kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat gazdálkodásában. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által 
használt anyagok. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjére, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a kérelmek feldolgozása és a határozatok 
meghozatalai is rájuk hárul.  
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet I. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján Csökmő Nagyközség Önkormányzata 
(a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat alapján a 2021. 
szeptember hó 27. napján kelt BMÖGF/191-36/2021. iktatószám alatti miniszteri döntésnek 
megfelelően 3.606.800.- Ft, azaz hárommillió-hatszázhatezer-nyolcszáz forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti, mely 284 erdei m3 lágylombos tűzifa vásárlására fordítható. Ennek elosztása, 
valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben 
az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak 
maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

Csökmő, 2021. szeptember 30. 

        /:Nagy Tibor sk.:/ 
          polgármester  



 
1. számú melléklet 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

........./2021. (X.6.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás, 
valamint a 47. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
(1) E rendelet célja, hogy Csökmő Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által 
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályait megállapítsa.  
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a 2021/2022-es téli fűtési 
idényben a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít 284 m3 összmennyiségben. 

 
2. § 

 
(1) E rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. 
(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)–(3) bekezdésében 
meghatározott személyekre terjed ki. 
 

3. § 
 
(1) A szociális ellátásra jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági 

ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), illetve az Szt. rendelkezéseit az e rendeletben 
meghatározottak szerint kell alkalmazni. 

(2)  A szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban: támogatás) megállapítása iránti eljárás jelen 
rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 

(3)  A kérelmet 2021. október 11. napjától 2021. november 4. napjáig lehet benyújtani a Csökmői 
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. 

(4) A kérelmező köteles a kérelem benyújtásához szükséges igazolásokat a kérelméhez csatolni. A 4. 
§. (1) bekezdés e.)-f. ) pontjához a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi nyugdíjszelvényt 
vagy bankszámlakivonatot, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását is be kell nyújtani. 
Nem kell igazolni a 4.§ (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjában foglaltak fennállását, mivel arról a 
Hivatal saját, illetve az országos szociális nyilvántartásból győződik meg.  

(5) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága a Polgármesteri Hivatalt a 
család jövedelmi viszonyairól informálhatja. A Polgármesteri Hivatal az adatokat köteles 
bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni. 

 
4. § 

 
(1) Tűzifa támogatás nyújtható annak a csökmői lakcímmel rendelkező, a nagyközségben 

életvitelszerűen élő lakosnak (továbbiakban: kérelmező), aki a kérelem benyújtásakor  
a.) az Szt. szerinti       aa.)  aktív korúk ellátásában, vagy 



                                   ab.)   időskorúak járadékában vagy 
                                   ac.)    települési támogatásban  
   részesül,  

           b.)  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben  
        szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,  
           c.) fogyatékossági támogatásban részesül,  
           d.) három vagy több gyermeket nevel,  
           e.) rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesül. 

f.) azon 65. életévet betöltött életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas, akinek az egy    főre jutó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft). 

 
(2) Az (1) bekezdés a.) és b.) pontjában lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.  

 
(3) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben egy 

háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében 
történik. 
 

(4)  A jogosultság ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető. 
 

(5) A jogosultság megállapítása az 1. §-ban meghatározott, rendelkezésre álló összmennyiségen 
belül történik. 

 
5. § 
 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 4.§ (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek teljesülésétől – az a személy, család, aki tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik 
életvitelszerűen. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás szintén 
nem igényelhető. 

 
6.§ 

 
(1) A 4. § szerinti támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt a kérelem 

benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő 8 munkanapon belül. 
(2) A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, legkésőbb 2022. február 

15-ig. 
(3) A támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3

 tűzifa háztartásonként, az Önkormányzat részére 
megállapított összmennyiség erejéig. 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával 
igazolja.  

 
7. § 

 
 
Amennyiben a kérelmező a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét, vagy egészét eladja, a 
támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget 
egy összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó határozat 
jogerőre emelkedését követő három napon belül. 
 
 

8. § 
 

Jelen rendelet 2021. október 8. napján lép hatályba, és 2022. február 15-én hatályát veszti. 



 
 

 
 
/: Nagy Tibor s.k./      /:Fülöpné dr. Kerti Judit s.k./ 
polgármester                        jegyző 

 
 
 
 
 
 
…./2021. (X.6.) rendelet 1. számú melléklete: 
 

 
KÉRELEM 

 
szociális célú tűzifa igényléshez 

 

a) neve (születési név is): ........................................................................................................................ 

b) anyja neve: ............................................................................................................................................. 

c) születési helye, ideje: ........................................................................................................................... 

d) lakcíme: .................................................................................................................................................. 

e.) TAJ szám: ............................................................................................................................................. 

kérem, hogy részemre Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú 
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2021. (X.6.) rendelete (a továbbiakban Rendelet) alapján 
szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A szociális célú tűzifa támogatásra a Rendelet alapján jogosult vagyok, mert az alábbi szociális 
ellátásban részesülök:1 

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:    

    Szt.) szerinti aa.) aktív korúak ellátásában, 

           ab.) időskorúak járadékában, 

                 ac.) települési  támogatásban részesülök, 

 
   b.)  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben  
        szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek      
 
 A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján: 

     
   c.) fogyatékossági támogatásra vagyok jogosult, 

 
1 A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő, amennyiben több ellátásban is részesül, úgy mindegyik aláhúzandó és 
kitöltendő. 
 



   d.)  három vagy több gyermeket nevelek2, gyermekeim adatai:       
  

Név.:…………………………szül. idő……………………….an.:……………………….. 

Név.:…………………………szül. idő……………………….an.:……………………….. 

Név.:…………………………szül. idő……………………….an.:……………………….. 

Név.:…………………………szül. idő……………………….an.:……………………….. 

e) rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülök. 
f.) 65. életévet betöltött életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas, akinek az egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft-ot). 
 
 

Kijelentem, hogy az ingatlan, amelyben életvitelszerűen tartózkodom és a tűzifaigénylést 
kértem, tűzifával fűthető. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a jogosultság ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét 
eladom, a támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási 
költséget egy összegben köteles vagyok visszafizetni az Önkormányzatnak, az erre kötelezést tartalmazó 
határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül. 

 
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar 
Megyei Adóigazgatósága a Polgármesteri Hivatalt a család jövedelmi viszonyairól informálhatja. A 
Polgármesteri Hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak 
megfelelő célra felhasználni. 

 
 

Csökmő, 2021. év ……………… hó …. ....nap 
 
 
           ………………………………. 
        kérelmező 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Amennyiben a családi pótlék igénylésekor nem kérelmezte, ezért a családi pótlék megállapításnál nem került figyelembe 
vételre az a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermek, aki az ügyfél háztartásában él, és aki köznevelési intézmény 
tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első 
egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik abban az esetben a 
gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát köznevelési intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony 
fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszonyigazolással igazolhatja. 

 



 
 
 
 
 
 
 
…./2021. (X.6.) rendelet 2. számú melléklete: 
 
 

                                    

Átvételi elismervény 
 

szociális célú tűzifa átvételéről 
 
……………………………..………………(név) (szül.hely, idő.:……………………….……….….., 
an.: …………..………………………...) 4145 Csökmő, ………….….…….(utca)…… szám alatti 
lakos elismerem, hogy háztartásom részére Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2021. (X.6.) számú 
önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként biztosított ….m3 (azaz …..…..köbméter)  
lágylombos tűzifát a mai napon átvettem. 

 
Csökmő, 20… ……..………. 
 
 
 
                                          ……………………….  

                                           jogosult aláírása 
 
 
 


