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Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontja szerinti: települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásával, kapcsolatosan a 

szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:  

1. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Sály Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező 

állampolgárokra, akik a településen élnek életvitelszerűen is. 

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

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.  

2. § 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a krízis 

helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, szociálisan rászorult, vagy tartósan beteg személynek, akik 

közül előnyt élvez, 

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti:  

aa) aktív korúak ellátására, 

ab)  időskorúak járadékára, 

ac) települési támogatásra - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 

történő nyújtására -, e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő jogosult, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a rendelkezésre álló kereten felül az Önkormányzat vissza 

nem térítendő tűzifát nem biztosít.  

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 

a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem 

érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  

(4) A tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása során, a 2.§ (1) bekezdésében foglalt előnyt biztosító 

feltételek meglétét kell elsődlegesen vizsgálni. Egy adott kérelem, az előnyt biztosító feltételek 

együttes fennállása esetén – a fennálló feltételek száma alapján – előnyt élvez más kérelmekkel 

szemben. 

3. § 
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A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 

lakóingatlana fűtéséhez használhatja fel.  

4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, de hivatalból is lefolytatható. 

Kérelemként az e rendelet 1. melléklete igénybe vehető. 

(2) A kérelmeket a Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal Sályi Kirendeltségéhez kell 

benyújtani.  

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a 

támogatásból vásárolt tűzifát 2023. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére. 

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

(5) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

5. § 

A támogatás kizárólagos forrása a 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontja szerinti, a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, az 

Önkormányzat számára megállapított vissza nem térítendő támogatás, 417 erdei köbméter 

keménylombos tűzifa mennyiségében.A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – 

függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek el kell utasítani.  

6. § 

Hatályát veszti Sály Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló 7/2021.(X.19.) önkormányzati rendelete.  

7. § 

Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba. 

 

S á l y ,2022. október 26. 

 

 

dr. Molnár Sándor       Fekete Jánosné  

         jegyző           polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. október 26. 10.00 óra. 

 

 

         dr. Molnár Sándor 

                    jegyző  
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1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet (4).PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)
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Végső előterjesztői indokolás 

  

INDOKOLÁS 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Sály Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  a szociális célú tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló rendeletéhez 

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontja szerinti:  A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásával, kapcsolatosan  a 

szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól megalkotta rendeletét a támogatásra vonatkozó 

általános szabályok meghatározásával. 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan a központi 

költségvetés  támogatást nyújt. 

A támogatás forrása a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

3. mellékletének II. 2.2.1. pontja szerinti:  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása elnevezésű előirányzat. 

 E rendelet célja, hogy  Sály településen élők részére támogatást nyújtson szociális  rászorultságuk 

alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra,  meghatározza a természetben  nyújtott szociális 

ellátás,  mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági  feltételeit,  az igénylés és a támogatás 

megállapításának  menetét. 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

1. §-hoz:   A rendelet hatályát tartalmazza, mely a településen állandó lakóhellyel rendelkezők és 

életvitelszerűen itt is tartózkodó lakosokat foglalja magában. 

 2. §-hoz:  A támogatás feltételei kerültek meghatározásra, kiemelve első 

helyen kezelve, a jogosultsági feltételek vizsgálatánál a pályázati kiírás szerint előnyt élvező 

jogosultsági kört. 

3. §-hoz:   Támogatás felhasználásának szabályai 

4. §-hoz:   A támogatás igénylésének menete 

5. §-hoz:  A támogatás forrásának meghatározása 

6. §-hoz:  Záró rendelkezések meghatározása. 


