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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tüzelőanyag pályázat 2022”
megnevezésű pályázaton való részvételről az 17/2022. (II. 23.) számú határozatával
döntött.
A képviselő-testület, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására szóló pályázati kiírás alapján, szociális célú
tűzifavásárláshoz nyújtott be pályázatot 36 erdei m3 mennyiségben keménylombos
tűzifára, amelyhez a szükséges önerőt, összesen 45 720 Ft-ot (36 000 Ft + áfát) és a
tűzifa szállításából származó költségeket vállalta.
A pályázatunk sikeres lett, a Belügyminisztérium, mint Támogató, a benyújtott pályázat
alapján a 2022. szeptember 19. napján kelt BMÖGF/349-16/2022. iktatószám alatti
miniszteri döntés szerint 32 erdei m3 keménylombos tűzifára, 670 560 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.
Ennek megfelelően, az önerő 32 000 Ft + áfára és a szállítási költségre módosul.
A pályázati kiírás és a támogatói okirat alapján a szociális tűzifára való jogosultság
szabályairól az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia.
A pályázati kiírás nevesíti azon ellátottak körét, akiket a támogatás megállapításakor
előnyben kell részesíteni. Nevezetesen az aktív korúak ellátására, az időskorúak
járadékára és a települési támogatásra jogosultakat – e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülőket –, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családokat.
Egy család legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa ellátásban részesülhet.
A képviselő-testület – a fent hivatkozott határozatában – felkérte a polgármestert,
hogy a szociális tűzifa igénylésére vonatkozóan, a szociális rászorultság és a 2022. évi
igénylés részletes feltételeit szabályozó rendelettervezetet – a pályázati kiírásban
szereplő feltételek figyelembevételével – terjessze a képviselő-testület elé.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet
megalkotására.
Eplény, 2022. szeptember 15.

Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) család: a kérelmező és a vele együtt élő házastárs, élettárs, és az önálló
jövedelemmel nem rendelkező 23 év alatti vérszerinti vagy nevelt gyermek;
b) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, kivéve, ha
élettársa van;
c) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él;
d) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
e) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház
vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan.
2. §
A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján, a
támogatói okiratban jóváhagyott tüzelőanyag mennyiségre megítélt kiegészítő
támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.
3. §
(1) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével,
Eplény községben bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, akinek családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 420%-át, egyedül élő személy esetében 550%-át, feltéve
hogy:
a) a kérelem benyújtásának időpontjában
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) szerint aktív korúak ellátására vagy időskorúak
járadékára jogosult,
ab) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,
ac) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra
jogosult,
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ad) közmunkaprogramban vesz részt,
ae) a gyermekét egyedülálló szülőként neveli,
af) egyedül élőként a jövedelme kizárólag öregségi nyugdíjból, rokkantsági
ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik,
ag) a családban rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy
él,
ah) a családban élő személyek a 70. életévüket betöltötték,
b) a kérelem benyújtásának évében rendkívüli települési támogatást kapott.
(2)

A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál a jogosultság
sorrendjét a család egy főre jutó jövedelme alapján kell megállapítani akként,
hogy a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező család kerül az
első helyre. Függetlenül az egy főre jutó jövedelem alapján kialakuló sorrendtől,
a jogosultság megállapításakor előnyben kell részesíteni elsőként a 2. § a)
pontjának aa) alpontja szerinti, másodikként a 2. § a) pontjának ab) alpontja
szerinti, harmadikként a 2. § a) pontjának ac) alpontja szerinti feltételnek
megfelelő kérelmezőket.

(3)

Minden olyan támogatási kérelmet el kell utasítani, amikor a kérelmező a (2)
bekezdés alapján kialakított sorrendben olyan helyet foglal el, hogy egy korábbi
megelőző sorszámú kérelmező részére juttatott tűzifa az 2. § szerinti forrást
kimeríti.
4. §

Nem lehet a támogatást megállapítani:
a) annak a személynek,
aa) akinek a lakóingatlanában fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés nem
működik,
ab) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát
szerzett,
b) aki a nem lakott, vagy nem lakás céljára használt ingatlan fűtésére kéri a
támogatást.
5. §
A támogatás mértéke 2 erdei m3 keménylombos tűzifa, melynek házhoz szállításáról,
legkésőbb 2023. február 15. napjáig, az önkormányzat gondoskodik. A jogosult
részére további – legfeljebb 3 erdei m3 mértékű – tűzifa adható akkor, ha a pályázaton
elnyert tűzifa mennyisége meghaladja jogosultanként a 2 erdei m3-t. A fennmaradó
tűzifa mennyiség a jogosultak között egyenlő arányban kerül kiosztásra.
6. §
Ugyanazon helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában akkor állapítható meg több
kérelmezőnek támogatás, ha a kérelmezők külön családban élnek.
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7. §
A támogatásként nyújtott tűzifa kizárólag a jogosult lakhatását szolgáló ingatlan
fűtésére használható, az ettől eltérő felhasználás jogosulatlan igénybevételnek
minősül. A jogosulatlanul igénybe vett tűzifa támogatás pénzbeli ellenértékét és annak
arányos szállítási költségét vissza kell fizetni.
8. §
(1)

A támogatás iránti kérelmet 2022. október 31. napjáig, az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell
benyújtani személyesen, elektronikus vagy postai úton. A határidő elmulasztása
jogvesztő.

(2)

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a családban élők jövedelmi viszonyairól, arról,
hogy az általa lakott ingatlanban fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés működik,
és hogy vele szemben a 3. § a) pontjának ab) alpontjában, és b) pontjában
meghatározott kizáró feltétel nem áll fenn.

(3)

A kérelemhez csatolni kell a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről az
igazolást.

(4)

A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításra az Szt. 10. § (2)-(5)
bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(5)

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás
során környezettanulmány készíthető.

(6)

A tűzifa átvételét a jogosultnak a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényen
aláírásával igazolnia kell.
9. §

A támogatás megállapításával és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárásokban a képviselő-testület átruházza a
hatáskörét a polgármesterre.
10. §
A rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2023. április 16. napján hatályát veszti.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
támogatásról szóló …/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT
1. Személyi adatok
1.1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .....................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................
1.1.5.* Lakóhelye:

irányítószám ........................................................ település

.................................................. …. utca/út/tér …………... házszám …………emelet, ajtó
1.1.6.* Tartózkodási helye:

irányítószám ............................................ település

.................................................. …. utca/út/tér …………... házszám …………emelet, ajtó
1.1.7. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...................................................................
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................
Nem magyar állampolgár esetében: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt-letelepedett, menekült-oltalmazott-hontalan.

(Szíveskedjen a megfelelőt aláhúzni!)

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élők adatai:

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési hely, idő

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
* Lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kell kitölteni.
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Anyja neve

18. életévét
betöltött személy
esetén oktatási
intézmény neve

2. Jövedelemi adatok
A kérelmező családjában élő személyek havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

Munkaviszonyból és más
2.1. foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
2.2. őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
2.3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat, járási hivatal és
2.5. munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
2.6. Egyéb jövedelem
2.7. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ………………………………… Ft/hó.
3. Nyilatkozatok:

*(Kérjük, a megfelelő jelölőnégyzetbe szíveskedjen X-et tenni, több feltétel is megjelölhető.)
Nyilatkozom, hogy

□
□
□
□
□
□
□
□
□

aktív korúak ellátásában részesülök,
időskorúak járadékában részesülök,
a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatásban részesülök,
családomban halmozottan hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket nevelek,
közmunkaprogramban veszek részt,
gyermekemet egyedül állóként nevelem,
egyedül élőként jövedelmem kizárólag rokkantsági/rehabilitációs ellátásból, vagy
rokkantsági/rehabilitációs járadékból származik,
a családomban élő személyek a 70. életévüket betöltötték,
2022-ben rendkívüli települési támogatást kaptam,

és az általam lakott ingatlanban fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés működik.
Nyilatkozom továbbá, hogy nem vagyok erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt 2 évben
nem végeztem fakitermelést, és ilyen tevékenységből nem származott jövedelmem, illetve
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tűzifát nem szereztem, továbbá a támogatással érintett ingatlant lakás céljára használom,
abban életvitelszerűen lakom.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett természetbeni
ellátás pénzbeli ellenértékét és annak szállítási költségét vissza kell fizetnem.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális célú tűzifa támogatás megállapítása
iránti eljárásban történő felhasználásához.
Kelt: ……………………………, …………… év …………………… hó ……… nap

…………………………………………….
kérelmező aláírása
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2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
támogatásról szóló …/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott, ........................................................................................................ (név)
Eplény, .......................................................................................... szám alatti lakos
aláírásommal ezennel elismerem, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló … /2022. (IX. 28.) önkormányzati

rendelete alapján, természetbeni juttatásként, ……… erdei m3 keménylombos tűzifát,
a mai napon
átvettem.

Kelt: Eplény, …………… év …………………… hó ……… nap

_____________________________

___________________________

átadó

átvevő
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális célú tűzifa támogatásról szóló
… /2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének
előzetes hatásvizsgálata
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa
támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet)
foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében –
az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: A rendelet célja, hogy a szociális célú tűzifa
juttatásban olyan személyek (családok) részesüljenek, akik jövedelmi
helyzetük alapján rászorultak, figyelemmel a belügyminiszter által közzétett
pályázatban meghatározott előnyben részesítendők körére (az aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, a települési támogatásra jogosultak – e
támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők –,
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családok).
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ab) A Tervezet gazdasági hatásai: a Tervezetnek gazdasági hatása nincs.
ac) A Tervezet költségvetési hatásai: a Tervezetnek nincsen számottevő
költségvetési hatása.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: a Tervezetnek
nincs környezeti és egészségi hatása.
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Tervezet a
jelenlegihez képest jelentős adminisztratív többlet terhet az önkormányzatnál
nem keletkeztet.
2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

Az önkormányzat akkor tudja igénybe venni a pályázati forrást, ha a jogosultságra
és az igénybevételre helyi önkormányzati rendeletet alkot.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezetben foglaltakhoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az
önkormányzatnál adottak.
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Indokolás Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
célú tűzifa támogatásról szóló rendelettervezetéhez

I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint:
18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol,
amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá
ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás
közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról,
valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.
(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban
meghatározottak szerint kell biztosítani.
(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem
rendelkezik.
(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály
tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.
II.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
támogatásról szóló önkormányzati rendelete megalkotásának indokai – a Jat 18. §-a
alapján – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági,
szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése
A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli
hónapokban, javítva a szociális körülményeket, megélhetési problémákat.
A Belügyminisztérium, mint Támogató szervezet által kiírt pályázaton elnyert
támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
Az önkormányzat rendeletben rögzíti a helyi rendelet személyi hatályát,
szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket,
szabályozza a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet.
2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati
rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló,
végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele
kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó
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indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen
kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel
ellentétes részét.
3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő
kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési
kötelezettség
Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.
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