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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

22/2012. (XII.17.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
 
Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése 
alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 
5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket 
rendeli el  
 
 
1.§ A Rendelet a következő 11/A.§-szal egészül ki. 

„11/A.§ A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet alapján juttatott szociális célú tűzifára jogosult 
az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban részesülő, vagy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A jogosultak közül előnyt élvez, aki háztartásában 
három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, valamint aki a tűzifa vásárlásról 
anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni 
melegedés lehetőségét, és lakásában tűzifával történő fűtés van. A szociális célú tűzifára 
jogosultak közül a támogatottak köréről és a támogatás mértékéről a képviselő-testület határozattal 
dönt, úgy, hogy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.” 

 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2012. december 17. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. december17-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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 a 22/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése meghatározza, hogy a helyi 
önkormányzat feladata különösen - többek között - a szociális ellátásokról való gondoskodás. 
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 
59/2012. (XI.28.) BM rendelet rögzíti, hogy a támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat a 
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, melyet a 
támogatás felhasználására vonatkozó elszámoláshoz csatolni kell. 
Önkormányzatunk 6 m3 tűzifa vásárlásához 91.440 Ft szociális célú tűzifa vásárláshoz nyújtott 
támogatásban részesült. A támogatásból vásárlásra kerülő tűzifa rászorultak részére történő biztosításának 
szabályai a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
Az 59/2012. (XI.28.) BM rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a szociális rászorultság szempontjait 
akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

 aktív korúak ellátására, 
 időskorúak járadékára, 
 adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy 
  - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási 

támogatásra 
jogosult előnyt élvezzen, és 
b) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor. 
(3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt. 

E rendelkezést kiegészítve, az önkormányzati rendelet a jogosultak közé emeli a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyt is. 
Az önkormányzati rendelet értelmében a jogosultak közül előnyt élvez, aki háztartásában három vagy több 
kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik, valamint aki anyagi nehézségei miatt nem tud gondoskodni 
tűzifa beszerzéséről, veszélyeztetve ezzel a téli melegedés által biztosított életfeltételt. 
 
 

2.§-hoz 

A rendelet – a mihamarabbi alkalmazhatóság, és annak érdekében, hogy a tűzifa a jogosultak részére még a 
decemberi hónapban juttatásra kerülhessen – 2012. a kihirdetését követő napon lép hatályba, és miután 
beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 

 
 


