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TERVEZET 

Nagylóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (X. 22.) önkormányzati 

rendelethez 

a szociális célú tűzifa támogatásról 

Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a szociális célú tűzifa támogatásról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet célja, hogy Nagylóc településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság 

alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás, egyszeri juttatás 

jogosultsági, igénylési, odaítélési feltételeit. 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagylóc közigazgatási területén életvitelszerűen lakó lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra. 

(2) A jelen rendeletben használt család és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) meghatározottakat kell érteni. 

3. § 

(1) A képviselő-testület a rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat vissza nem térítendő 

támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti. 

(2) A Képviselő-testület vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít 

annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szoctv. szerinti 

a) aktív korúak ellátásában, 

b) időskorúak járadékában, 

c) települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban, 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvény alapján a 

gyermeket nevelő család valamelyik gyermekének halmozottan hátrányos helyzete 

megállapításra került, 

e) 3 vagy több gyermeket nevel, vagy 

f) ápolási díjra jogosult, vagy 

g) egyszemélyes háztartásban élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 520%-át. 

(3) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak, egy jogcímen állapítható meg. 

Támogatási igényt nyújthatnak be azon személyek, akik 2021. november 1. napján e rendelet 3.§ (2)–

(3) bekezdésben meghatározott valamelyik jogosultsági feltételnek megfeleltek. 
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4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A kérelem mellékleteként be kell csatolni az ellátásra való jogosultságot igazoló dokumentumot. 

(3) A kérelmeket 2021. december 1. napjáig a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Nagylóci 

Kirendeltségénél lehet benyújtani. 

(4) A támogatásra való jogosultságot a polgármester állapítja meg. 

(5) A kérelem elbírálása során a polgármester kizárólag a jelen rendelet 3.§ (2) bekezdésben szereplő 

jogosultsági feltételeket fennállását vizsgálhatja. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. október 25-én lép hatályba, és 2022. március 1-jén hatályát veszti. 

Nagylóc, 2021. …….. 

 

 

 

 

Szalai Gábor                                                                                     dr. Pintér Gábor 

polgármester                                                                                          aljegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

 

2021.10…….. 

 

 

dr. Pintér Gábor 

aljegyző 
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1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) Kérelem szociális célű tűzifa támogatásához.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)
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Általános indokolás 

 

 Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete sikeresen pályázott a Belügyminiszter által 

 kiírt Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. 

 melléklet II. 2.2.1. pont szerinti: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

 vásárlásához kapcsolódó támogatásra. A pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk részére 

 364 m3 keménylombos tűzifa vásárlására nyílik lehetőség. A szociális rászorultság és igénylés 

 feltételeit önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni. 

  

 A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni az aktív 

 korúak ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési támogatásban, elsősorban a 

 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban 

 részesülőket, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. 

 Az önkormányzatnak költségvetésében biztosítani kell a tűzifa szállítási költségét. 

  

 A szabályozás várható hatása: A szociális célú tűzifa támogatás nyújtása a rászorulók részére 

 nagy segítséget jelent, növeli a családok szociális biztonságát. 

  

  TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendeletter-

vezet címe: 

 

 

Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (X.22.) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásáról 

Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági 

hatás: 

 

 

 

 

Gazdasági, 

költségvetési hatás:  

Környezeti, 

egészségügyi 

követ-

kezmények: 

Adminisztratív 

terheket be-

folyásoló hatás: 

Egyéb 

hatás: 

van 

 

 

van nincs Az adminiszt-

ratív teher 

növekszik. 

Szükséges 

eszközök rendel-

kezésre állnak. 

Nincs 
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A rendelet megalkotása szükséges, mert az elnyert szociális tűzifa támogatás lakossághoz 

történő eljuttatása a rendelet megalkotásával válik lehetővé. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A belügyminiszté-

rium által kihirdetett támogatói okiratban rögzítetteknek nem felel meg az önkormányzat 

csak, ha a rendeletet megalkotja. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 


