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Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rendjéről szóló
rendelet tervezetéhez
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 7. napi ülésére
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa támogatásának
keretében 141 erdei m3 tűzifa árához erdei m3-enként 14.000. Ft és Áfa összegben
támogatást nyújtott önkormányzatunk részére, azzal a feltétellel, hogy önkormányzatunk ezen
összeget 1.000. Ft és Áfa önrésszel kiegészíti, s az arra rászorulókat természetbeni tűzifa
támogatásban részesíti.
E 141 erdei m3 erdőgazdálkodóktól megvásárolható fa elosztásának feltételeiről
önkormányzatunknak az elmúlt évhez hasonlóan rendeletet kell alkotnia, melynek kötelező
tartalmi elemeit a az alábbiakban határozták meg:
1., a tűzifáért, illetve annak a rászorulókhoz való eljuttatásáért az önkormányzat nem
kérhet ellenszolgáltatást,
2., egy kérelmező legfeljebb 5 m3 támogatásban részesülhet,
3., a támogatás csak természetben történhet,
4., a támogatás odaítélésében előnyt kell hogy élvezzen az a kérelmező aki:
- aktív korúak ellátására,
- időskorúak járadékára,
- települési támogatásra, ( különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásra )
- illetve az is aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában.
A támogatás összegét a költségvetés már folyósította önkormányzatunk felé, melyet 2017
február 15-ig használhatunk fel, és a felhasználásról március 31-ig kell jelentést készítenünk a
kincstár felé.
Az e tárgyban, az elmúlt években elfogadott rendeletekben olyan szabályozás szerepelt, mely
szerint a támogatással háztartásonként 1 m3 tűzifa volt biztosítható. A korábbi évek
szerényebb mértékű állami támogatása mellett a háztartásonkénti 1 m3 fa biztosítása életszerű

megoldásnak bizonyult.
A jelenlegi 141 m3-es támogatás azonban már olyan mennyiség, melynek 1m3-enkénti
elosztása a rendelkezésünkre szabott idő alatt, a jövedelmi és egyéb feltételeknek megfelelő
kérelmezők viszonylag szerény száma miatt kétséges, ezért javaslom, hogy a rendeletben a
támogatás ne 1 m3-enkénti, hanem 1,5 m3-enkénti elosztása szerepeljen.
(2016-ban a 93 erdei m3 tűzifa támogatást úgy sikerült 1 m3-enként a központilag előírt
határidőben felhasználni, hogy menet közben a kérelmezők javára módosítani kellett a
rendelet jövedelemhatárát, hogy többen jogosultak legyenek a támogatásra. A jelenlegi
rendelettervezetben már ez a módosított feltétel szerepel.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg s hozza meg
döntését.
Pannonhalma 2017. október 27.
Tisztelettel :
dr. Szabó György
aljegyző

T E R V E Z E T
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (
) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 1993. évi III. törvény 10.
§ (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32.§ -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
(1) E rendelet területi hatálya Pannonhalma Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya Pannonhalma Város közigazgatási területén állandó
bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.
E rendelet hatálya kiterjed:
- magyar állampolgárokra
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra
- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre
- a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
- hontalanokra
2. §
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás kiadásaihoz, előzetes igény,
bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet
az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat, a
szociálisan rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.
(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igénye alapján kemény lombos fafajta
biztosításával 14.000 Ft/m3 + Áfa összegű támogatásban részesül, mely összeg az
erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az
önkormányzat 1000 Ft/m3 + Áfa összeggel, valamint a szállítási költség + Áfa összegével
egészít ki.
3. §
(1) A tűzifa támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített
igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában köteles a
kérelemben foglalt adatok maradéktalan megadására és igazolására.
(2) A Polgármesteri Hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a
felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni.
4.§
(1) a.) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő pannonhalmi
lakos jogosult, aki téli fűtését kizáróَlag tűzifával oldja meg, és háztartásában az egy főre

eső jövedelem nem haladja
meg
- egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
(28.500. Ft) 350 %-át (99.750. Ft)
- családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
(28.500. Ft) 300 %-át (85.500. Ft)
b.) Előnyt élvez az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő
kérelmezők közül az, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény alapján
a) aktív korúak ellátására vagy
b) időskorúak járadékára vagy
c) települési támogatásra, (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra )
d) vagy családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatáásról
szóló
1997. évi XXXI. törvényben meghatározott halmozottan hátrányos
helyzetű
gyermeket nevel.
(2) A támogatással háztartásonként 1,5 m3 tűzifa biztosítható.
(3) Tekintettel arra, hogy az önkormányzat az állami támogatást legkésőbb 2018. február 15ig használhatja fel, a támogatás iránti kérelmeket e rendelet hatályba lépésétől legkésőbb
2018. január 15-ig lehet benyújtani.
5. §
A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa
formájában.
6. §
Az e rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról a polgármester
dönt.
7. §
E rendelet 2017. november 13-án lép hatályba és 2018. február 15-én veszíti hatályát.
A testületi ülés napja: 2017. november 7.
Bagó Ferenc
polgármester

Kovács Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. november......
Kovács Szabolcs
jegyző

