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2012. december 20-i ülésére 
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önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás 
jogosultsági feltételeirıl 

 II. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészettel  
 szociális célú tőzifa vásárlásra szerzıdés kötése 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:    Rostásné Rapcsák Renáta 
  Felsılajosi Kirendeltség vezetı 

 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  --- 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
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 Muhariné Mayer Piroska sk. 
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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. december 20-i ülésére 
 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl 
 
Iktatószám: II/920/2/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 I.  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. 
A Kormány az 1525/2012. (XI.28.9 Korm. határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatási és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli elıirányzatok 
átcsoportosításáról, melynek felhasználására vonatkozó részletszabályokat az 59/2012. 
(XI.28.) BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítı támogatás rögzíti.   
A támogatási összeg megállapítása az önkormányzatok által kitöltött elızetes 
igényfelmérésben jelzett adatok alapján történt, a pénzügyi kerethez igazodóan arányosan 
csökkentett mértékben. Felsılajos Község Önkormányzata ezen felmérés alkalmával  a 
maximálisan igényelhetı mennyiségre 58 m3 jelentette be igényét, önerı vállalása mellett. Az 
önkormányzatok a lakosságszám és a lakásfenntartási támogatásban részesülık arányát 
figyelembe véve sávosan jogosultak támogatásra.  
A helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatásról 
szóló 59/2012 (XI.28.) BM rendelet 1. melléklete értelmében Felsılajos Község 6 m3 erdei 
fára jogosult 91 440.- Ft támogatási összeggel.   
A támogatás mértéke 12.000Ft/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 6m3 = 91.440.- 
Önerı        (ÁFÁ-val)   2.540.- Ft X 6 m3 = 15.240.-  
                                                    + szállítási költség 
 
A támogatásban részesített önkormányzatok rendeletükben szabályozzák - amely az 
elszámolás mellékletét is képezi - a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes 
feltételeit.  
A szociális rászorultság megállapítása során 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 legfeljebb 5 m3 tőzifa biztosítására kerülhet sor.  
 
II. A támogatást kizárólag az erdıgazdálkodók (az erdırıl, az erdı védelmérıl és az 
erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározottak szerint) által 
biztosított tőzifa vásárlására fordíthatják, melyet szociális rászorultság alapján a helyi 
lakosság természetbeni támogatására kell biztosítani. Az erdıgazdálkodóktól megvásárolt 
tőzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fafajokból származó 
fafajta, a fennmaradó rész kemény lobos fajokból származó. 
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.2012. december 10. napján kereste meg 
Önkormányzatunkat azzal, hogy jelenleg erdészetüknél 14 000 Ft/m3 +ÁFA tı mellett (azaz a 
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felterhelés és a szállítás a vevı feladata) tudják biztosítani a szükséges mennyiséget, amelyhez 
további egyeztetésünket, és a szerzıdés megkötését kérik.  
 
 (14.000 Ft/m3+ÁFA) 17.780.- Ft X 6m3 = 106.680.- 
                                                    + szállítási költség 
 
Fenti áron kizárólag a hivatkozott BM rendelet szerinti települések részére értékesítik, 
legfeljebb a támogatott mennyiség erejéig. Az esetleges többletigényt a mindenkori kieladási 
árjegyzék szerinti áron tudják kielégíteni. 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben meghatározott szociális ellátási forma új ellátásként kerül bevezetésre, tekintettel arra, 
hogy Felsılajos Község Önkormányzata 2012. évben elsı ízben nyújtotta be igényét természetben 
nyújtható szociális célú tőzifa igénybevételére. 

 
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 
59/2012. (XI.28.) BM rendelet 2.§ (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.  
 

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 terjesztem a Tisztelt 
Képviselı-testület elé. 
 
Felsılajos, 2012. december 10. 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2012. (...) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás 

jogosultsági feltételeirıl 
 
 
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)A rendelet alkalmazásában  

1. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés a) pontjában, 
2. család: Szt. 4.§(1) bekezdés c) pontjában, 

 3. közeli hozzátartozó: Szt. 4.§(1) bekezdés d) pontjában, 
4. egyedül élı: Szt. 4.§(1) bekezdés e)pontjában meghatározottak. 

 
 

2. § 
 

(1) Természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás (a továbbiakban: tőzifa támogatás) 
állapítható meg hivatalból és kérelemre.  

 
(2) A tőzifa támogatás iránti kérelmet 2013. november 30. napjáig lehet benyújtani az 1. melléklet 

szerinti nyomtatványon. 
 
(3) A tőzifa támogatás iránti kérelmet elsı alkalommal a kihirdetést követı elsı hónap 20. napjáig 

lehet benyújtani.  
 
(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezı és a családja a kérelem benyújtását megelızı havi 

jövedelmérıl szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelızı évrıl szóló 
nyugdíjösszesítıt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb 
jövedelmekrıl a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.  

 
(5) Ha a kérelmezınek vagy családtagjának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas valamint egyéb 

jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell errıl. 
 
 
 

3. § 
 
(1) Tőzifa támogatást állapítható meg annak a Felsılajosi állandó lakóhellyel rendelkezı lakosnak, 

akinek lakása fával vagy fával is főthetı, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. 

 
(2) Az elbírálásnál elınyben részesül az alábbi sorrendet figyelembe véve, az Szt. 

a) 32/B-E. §-ában szabályozott ellátásban részesülı 
b) a 38-39. §- ában szabályozott ellátásban részesülı  
c) a 33-37/C.§-ában szabályozott ellátásban részesülı személy. 

 
(3) Családonként egy személy, egy alkalommal nyújthat be kérelmet.  
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(4) Tőzifa támogatás egy személy részére legfeljebb 1 mázsa tüzelıre adható.  

 
(5) A jogosultság természetben nyújtott tőzifa támogatás megállapítására –a feltételek fennállása 

mellett -, a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetıség. 
 
 

4. § 
 

(1) E rendeletben meghatározott szociális célú tőzifa támogatás ellátásról Felsılajos Község 
Polgármestere dönt, a benyújtási határidı leteltét követı 10 napon belül.  

 
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 
 

 
 

 
 
 Juhász Gyula Kutasiné Nagy Katalin  
 polgármester jegyzı távollétében 
 
 
  Muhariné Mayer Piroska  
  aljegyzı 
 
A rendelete kihirdetésének napja:  
 
 
  Kutasiné Nagy Katalin  
  jegyzı távollétében 
 
 
  Muhariné Mayer Piroska  
  aljegyzı 
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1. melléklet  a .../2012. (......) 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: ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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. 
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……………………………………………… 
                                                                                      Az igénylı aláírása 

 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 

....../2012. (…….) ÖH 
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  
Észak-Kiskunsági Erdészettel szociális célú  
tőzifa vásárlásra szerzıdés kötése  
 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KEFAG 
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészetével (6041-
Kerekegyháza, Dózsa György út 117.) 6 m3 mennyiségben  106.680.- Ft 
összértékben szociális célú tőzifa vásárlásra szerzıdést köt.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. december 20. 
 
Felsılajos, 2012. december 10. 
 
       Juhász Gyula s.k. 
          polgármester 
 
 
 
 


