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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. október 14-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (….) önkormányzati 

rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl 
szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  II. Támogatási igény benyújtása szociális célú tőzifa vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra 

 
Iktatószám: II/654/4/2013. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 I.   2012. decemberben önkormányzatunk arról döntött, hogy támogatási igényt nyújt be a 
szociális célú tőzifa vásárlás támogatására. Ezen támogatás benyújtásával önkormányzatunk a 
településen élı 10 család részére tudott segítséget nyújtani - családonként 0,6 m3 fával - a téli 
tőzifa beszerzéshez.  
  
A Belügyminisztérium az idei évben ismét vizsgálta annak lehetıségét, hogy a szociálisan 
rászorulókat, egyedül élı idıs embereket fenyegetı veszélyhelyzet megelızésére segítséget 
nyújthasson a téli idıszakban. Ehhez kapcsolódóan került kihirdetésre a helyi 
önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról szóló 
57/2013. (X.4.) BM rendelet ( továbbiakban BM rendelet), mely rögzíti többek között a 
támogatás benyújtására jogosultak körét, a támogatás mértékét, a támogatási 
igénybenyújtással és az elszámolással kapcsolatos teendıket. 
 

Felsılajos Község Önkormányzata esetében a támogatás mértéke  a BM rendelet 1. § (2) 
bekezdés  b) pontja alapján „kemény lombos fafajta esetében 12 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy 
lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m3+áfa.” 
 
 

A településünkre maximálisan igényelhetı mennyiség kiszámításának módját a BM 
rendelet  1. § (5) bekezdése szabályozza, mely szerint „A 2013. január-március hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülık számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott 
tőzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat.”. Amennyiben lágy lombos tőzifát 
igényelne önkormányzatunk, akkor ebbıl a BM rendelet alapján „a 2013. január-március 
hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülık számának átlaga alapján legfeljebb 3 
m3/ellátott tőzifa mennyiséget” igényelhetnénk. 

Településünkön a 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban 
részesülık számának átlaga 27 fı. 

 
Javasolom, hogy ne a lágy lombos fafajtára jelentsük be igényünket, hanem a kemény 

lombos fafajtára, ezzel a településünkre igényelhetı maximális famennyiség 54  m3 és 
egyúttal javaslatot teszek arra, hogy a teljes igényelhetı mennyiségre nyújtsuk be 
igénybejelentésünket. 

 

A BM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján „A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegő 
támogatás megítélésére is jogosult. Az igényekbıl elsıdlegesen a 20 m3 alatti mennyiségek 
teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, a lakásfenntartási 
támogatásban részesülık összlakosságszámhoz viszonyított arányát differenciált mértékben 
figyelembe véve kell a rendelkezésre álló elıirányzatot felosztani.” 
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(2012. évben felmérés alapján zajlott, hogy melyik település, mekkora nagyságrendő igénylés 
benyújtására jogosult. Felsılajos Község Önkormányzata ezen felmérés alkalmával a 
maximálisan igényelhetı mennyiségre 58 m3 jelentette be igényét, önerı vállalása mellett, 
majd az 59/2012 (XI.28.) BM rendelet 1. melléklete értelmében Felsılajos Község 6 erdei m3 
fára vált jogosulttá 91 440.- Ft támogatási összeggel.)   

 
Fentebb jeleztem, hogy a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetén 12.000.- Ft/erdei 
m3 +ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerıt 2.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell 
vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás 
költségeit is. 
Támogatás (ÁFA-val): 15.240.- Ft X 54 m3   =   822.960.-Ft 
Önerı        (ÁFÁ-val)   2.540.- Ft   X 54 m3 =   137.160.- Ft  
                                                                           + szállítási költség 
 
Az önkormányzatok a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján rendeletükben szabályozzák - 
amely az elszámolás mellékletét is képezi - a szociális rászorultság szabályait, az igénylés 
részletes feltételeit.  E rendeletet 2012. decemberben megalkotta önkormányzatunk (17/2012. 
(XII.21.) ÖR.), melyet jelenleg módosítani kell, mivel a BM rendelet szociális rászorultsági 
szabályai kiegészültek azzal, hogy „a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket 
nevelı család élvezzen elınyt”.  Ezen módosítást tartalmazza a rendelet-tervezet 1. §-a és a 
melléklete. 
 
Egyebekben a  szociális rászorultság megállapítása során a BM rendeletben változás nem 
következett be, tehát a fentieken túl  szociális rászorultság megállapításánál szükséges 
figyelembe venni a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott aktív 
korúak ellátására, azaz rendszeres szociális segélyre vagy foglalkoztatást helyettesítı 
támogatásra, idıskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek körét.  A 
települési önkormányzat a szociális célú tőzifában részesülıtıl ellenszolgáltatást nem kérhet.  
 
Háztartásonként –az elızı évhez hasonlóan - legfeljebb 5 m3 tőzifa biztosítására kerülhet sor.  
 
A támogatást a BM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján „a települési önkormányzat ±5% 
elfogadott tőréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérıjő tőzifának a fıvárosi és a 
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdıgazdálkodóktól (a 
továbbiakban: erdıgazdálkodó) történı megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag 
tőzifa esetében a megvásárolt tőzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény 
lombos fajokból származó fafajta.” 

A BM rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében. „A települési önkormányzat a támogatott 
mennyiségnél többet is vásárolhat az erdıgazdálkodótól, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
minıségi követelményeknek megfelelı tőzifát az 1. § (2) bekezdésében meghatározott árnál 
kedvezıbb feltételekkel tudja beszerezni.”  (kemény lombos fafajta esetében 12 000 Ft/erdei 
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m3+áfa.) 
 
II.  
 
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-tıl - aki 2012. évben is biztosította részünkre 
a szociális célú tőzifát- ajánlatot kértünk, mely ajánlatkérés és a beérkezett ajánlat az 
elıterjesztés 3. mellékletét képezi. Az ajánlatuk alapján erdészetüknél a 2012. évi áron, azaz 
14 000 Ft/m3 +ÁFA mellett tudják biztosítani a szükséges mennyiséget.  A támogatás 
elnyerése esetén további egyeztetés és szerzıdéskötés szükséges az erdészettel. 
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 Amennyiben a maximális támogatást, azaz 54 m3 famennyiséget megítélne a miniszter 
önkormányzatunk részére, úgy ennek költsége az alábbiak szerint alakulna: 
 
14.000 Ft/m3+ÁFA, azaz 17.780.- Ft/m3 X 54 m3 = 960.120.- Ft, melybıl a támogatás 
822.960.-Ft, az önkormányzati önrész 137.160.- Ft + a BM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint 
a szállításból származó költség, ideértve a reászorulók részére történı eljuttatást is. 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben meghatározott szociális ellátási forma új ellátásként kerül bevezetésre 2012-ben, 
tekintettel arra, hogy Felsılajos Község Önkormányzata 2012. évben elsı ízben nyújtotta be igényét 
természetben nyújtható szociális célú tőzifa igénybevételére. A 2013. évi igénybenyújtás által még 
több család részére tud az önkormányzat segítséget nyújtani a téli tőzifa beszerzéséhez tekintettel arra, 
hogy a szociális rászorultsági feltételek kibıvültek azzal, hogy a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzető gyermeket nevelı család élvezzen elınyt. 

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A megfelelı helyre megfelelı idıben eljuttatott tőzifa emberi életeket menthet.  

  
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A tőzifa kiosztása 
és adminisztrációs feladatainak ellátása a jelenlegi dolgozóknak jelent többlet-feladatot. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 A helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló 
57/2013. (X.4.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a támogatás feltétele, hogy a települési 
önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben 
határozza meg, amelyet az elszámoláshoz csatolni kell. A rendeletalkotás elmaradása esetén az 
önkormányzat mulasztásos törvénysértést követne el ugyanis a szociális rászorultsági feltételek 
szabályai nem lennének összhangba a BM rendelet szerinti szabályozással.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet és az elıterjesztés 2 
melléklete szerinti határozat tervezetet  terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. 
 
Felsılajos, 2013. október 9. 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
Rendelet-tervezet 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

…/2013. (….) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa 
támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a természetben nyújtott 
szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép. 
 
„ (2) Az elbírálásnál elınyben részesül az alábbi sorrendet figyelembe véve, az Szt. 

a) 32/B-E. §-ában szabályozott ellátásban részesülı, 
b) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család,  
c)  a 38-39. §- ában szabályozott ellátásban részesülı, 
d)  a 33-37/C.§-ában szabályozott ellátásban részesülı személy.” 

 
(2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a természetben nyújtott 
szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés helybe a következı rendelkezés lép. 
 
„ (4) Egy személy részére legfeljebb 5 m3

 tőzifa támogatás adható.” 
 

2. §  
 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a természetben nyújtott 
szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 

 
 Juhász Gyula dr. Balogh László  
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelete kihirdetésének napja: 2013…………….  
 
  dr. Balogh László  
   jegyzı  
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1. melléklet a …/2013. (…..) önkormányzati rendelethez 
 
[ 1. melléklet  a 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez] 
 

Kérelem – nyilatkozat természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatáshoz 
1. A kérelmezı adatai:  

1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 

1.8.rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 

 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. A kérelmezı az alábbi ellátásokban részesül:  (értelemszerően aláhúzandó!)  

idıskorúak járadékában részesül igen nem 

a Gyvt. szerinti halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család igen nem 

lakásfenntartási támogatásban részesül igen nem 

aktív korúak ellátásában részesül igen nem 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
……………………………………………… 

                                                                                      Az igénylı aláírása 
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Elıterjesztés 2. melléklete 

 
Határozat-tervezet 

 
....../2013. (…….) ÖH 
Támogatási igény benyújtása szociális célú 
 tőzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét a helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítı támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján a szociális célú 
tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra.  
 

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 54  m3  a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsılajos Község Önkormányzatát terhelı önrésze  108.000.-Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen 137.160.- Ft, melyet  Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete  a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. 
§ (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában szereplı általános tartalék terhére 
biztosít. 

 
3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az igénybejelentéssel kapcsolatos valamennyi teendı ellátására és a 
szükséges szerzıdések megkötésére.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 14. 
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Elıterjesztés 3. melléklete 

 

 
 
 



9 
 

 


