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Iktatószám: LMKOHFL/513-1/2018. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A természetben nyújtott szociális cé1ú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 
7/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális ellátási forma új 
ellátásként került bevezetésre 2012-ben, tekintettel arra, hogy Felsőlajos Község 
Önkormányzata 2012. évben első ízben nyújtotta be igényét természetben nyújtható szociális 
célú tűzifa igénybevételére. A 2014. évi igénybenyújtás által még több család részére tudott az 
önkormányzat segítséget nyújtani a téli tűzifa beszerzéséhez tekintettel arra, hogy a szociális 
rászorultsági feltételek kibővültek azzal, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. A 2015. évi pályázati kiírásban a támogatottak 
körét kibővítették a települési támogatásban részesülőkkel is. A rendelet 3. §-a határozza meg 
a támogatásban részesíthetőek jövedelmi feltételeit. A jelenleg hatályos rendelet alapján az 
részesülhet támogatásban, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
42.750 Ft-ot (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a), egyedül élő kérelmező 
esetében pedig az 57.000 Ft-ot (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a). 
Tekintettel arra, hogy a rendelet megalkotását követően az elmúlt években jelentősen 
emelkedett a minimálbér összege (2012-ben a minimálbér összege 93.000 Ft, a garantált 
bérminimum összege 108.000 Ft volt, 2018-ban a minimálbér összege 138.000 Ft, a garantált 
bérminimum összege 180.500 Ft) javaslom a T. Képviselő-testület felé, a támogatást 
kérelmezők részére magasabb jövedelemhatár megállapítását, annak érdekében, hogy az 
önkormányzat továbbra is tudja segíteni e támogatási formával a szociálisan rászoruló 
családokat. 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet- módosításával több rászoruló család részére lesz lehetősége az önkormányzatnak 
a szociális tűzifa támogatást biztosítani, amely jelentős segítséget jelent számukra. 

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A megfelelő helyre megfelelő időben eljuttatott tűzifa emberi életeket menthet.  
  
 
 



3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A tűzifa 
kiosztása és adminisztrációs feladatainak ellátása a jelenlegi dolgozóknak jelent többlet-
feladatot. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A rendelet-módosítás elmaradása esetén előfordulhat, hogy több rászoruló család nem 
részesülhet támogatásban a túlzottan alacsonyan meghatározott jövedelemhatár miatt.  

  
 

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

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Felsőlajos, 2018. szeptember 18. 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester 



Előterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2018. (….) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

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

1. § 
 

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott 
szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 
(1) „Tűzifa támogatás állapítható meg annak a felsőlajosi állandó lakóhellyel 

rendelkező lakosnak, akinek lakása fával vagy fával is fűthető, és akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a ………………… 
Ft-ot, egyedül élő esetén a ………………….. Ft-ot.”  

 
2.  § 

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

 
 Juhász Gyula dr. Balogh László  
 polgármester jegyző  
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2018…………….  
 
 
         dr. Balogh László 
 jegyző 
 


