
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26. 
napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2019. (IX. 27.)  
 

önkormányzati rendelete 
 

szociális célú tüzelő juttatásáról.  
 
 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
 

1. § (1) Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Belügyminiszter települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatására nyilvánosan közzétett 2019. évi Pályázati Kiírásában (a továbbiakban: 
Kiírás) foglaltakra tekintettel – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, 

természetbeni rendkívüli települési támogatásként, szociális tüzelő juttatás (tűzifa + 

annak kiszállítása) formájában – egyszeri, vissza nem térítendő támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezőtlen szociális helyzetükre tekintettel az arra 

rászorulók részére. 
(2) A támogatás biztosítására, annak tényleges lebonyolítására, elszámolására és 
ellenőrzésére – figyelemmel e rendeletben foglaltakra – a Kiírás szerint készült 
támogatói okirat (a továbbiakban együtt: Támogatói okiratok) alapján kerül sor. 

 
2. A jogosultság feltételei 

 
 
2.      § (1) Támogatásra jogosult – a 3. §-ban foglaltak figyelembe vételével – alanyi 
jogon (a továbbiakban: alanyi jogosult) az, aki:  

a) Nyírmeggyes településen bejelentett lakcímű lakóhellyel rendelkezik, és 
életvitelszerűen a településen is lakik, valamint  
b) az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy – lakás hiányában – nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban ezek együtt: lakott helyiség) tűzifával, vagy 

tűzifával is fűti, továbbá  
c) olyan személy, aki: 

ca) 2019. szeptember 12. napján aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak 
járadékában részesült;  

cb) – ide értve a már megszűnt ellátást is – a rendelet hatályba lépése napjáig 2019. 
évben rendszeres települési lakhatási támogatásban részesült;   



cc) a rendelet hatályba lépése napján a családjában – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
szerint megállapított módon – halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.   

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti alanyi jogosultakon túl – e rendelet szerint 
benyújtott kérelmére, a 3. §-ban foglaltak figyelembe vételével – támogatásban 
részesíthető az is, aki együttesen megfelel az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban 
meghatározott feltételeknek, továbbá a rendelet hatályba lépése napján a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában 
meghatározott bármely nyugellátásban, vagy más nyugdíjszolgáltatásban részesül, 
feltéve, hogy a kérelmező  
a) ezen a jogcímen kapott rendszeres havi pénzellátása mellett semmilyen 
jogcímen kereső tevékenységet nem folytat, és semmilyen jövedelemmel nem 
rendelkezik, valamint  
b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (a nyugdíjminimumnak) 450 %-át. 

 
3.      § (1) A 2. § (1) bekezdés cc) alpontja szempontjából a szülővel (a nevelővel) 
együtt lakó nagykorú, továbbá a már házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élő 
gyermek nem vehető figyelembe.  
(2) A 2. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak (ezek együtt: támogatásra 
jogosultak) közül egy támogatásra jogosultat csak egy jogcímen illeti meg a támogatás, 

akkor is, ha egyidejűleg több jogcím szerint is fennállna a jogosultsága. 
(3) Egy önálló ingatlanon élő több támogatásra jogosult esetében is csak egy 
háztartás részesülhet támogatásban, mégpedig a következő sorrend szerint: az a 
háztartás, amelyikben a tulajdonos, a bérlő, az ingatlant más jogcímen használó, vagy 
azonos jogcím esetén az idősebb személy él. 

 
 

3. A támogatás mértéke 
 
 
4.     § (1) A támogatás mértéke támogatásra jogosultanként – a 3. § (3) bekezdése 
alkalmazása során támogatható háztartásonként – 0,6 erdei m3 tűzifa. 

 

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések 

 
5. § A támogatás e rendelet szerinti biztosításáról – a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva – az Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: szociális 
hatáskör gyakorlója) dönt, valamint a támogatás biztosítására vonatkozó teljes eljárás 

során gyakorolja a rendeletben számára megállapított egyéb hatásköröket és ellátja a 
részére megállapított feladatokat.  
 
6.      § (1) A támogatás biztosítása során a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
módosított 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: Szocr.) csak 

azon rendelkezései alkalmazhatók, melyeket e rendelet kifejezetten megjelöl.   
(2) A rendeletben használt fogalmak tekintetében a hatályos központi 
jogszabályokban – különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeleteiben – foglaltak 

az irányadóak. 



(3) E rendelet alkalmazása során a rendeletben nem szabályozott kérdések 
tekintetében az Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.           
(III. 27.) Korm. rendelet, továbbá a Támogatói okiratok, míg az említettekben nem 
szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) előírásait kell – értelemszerűen – alkalmazni.  

 
7.    § (1) A támogatás rendelet szerinti – rendkívüli települési támogatásként történő 
– megállapításáról és természetbeni formában való nyújtásáról a szociális hatáskör 
gyakorlója az Ákr. szerinti határozattal dönt:  
a) első ütemben az alanyi jogosultak esetében – külön igénylés és kérelem 
benyújtása nélkül – hivatalból, majd 
b) második ütemben a 2. § (2) bekezdése szerinti igénylők esetében – a rendelet 
szabályai szerint benyújtott – írásbeli kérelemre. 
(2) A kérelem benyújtására irányadónak kell tekinteni a Szocr. 3. §-át, azzal az 
eltéréssel, hogy:  
a) a kérelmet érvényesen kizárólag e rendelet hatályba lépését követően, 2019. 
november 15. napjáig lehet benyújtani; 
b) a kérelem benyújtására biztosított határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) A jogosultság megállapításához: 
a) a lakcím szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adata; 
b) a lakott helyiség életvitelszerű használata szempontjából a hivatalos tudomás, 
vagy köztudomás, ezek hiányában az érintett nyilatkozata, vagy annak kétsége esetén 
más hitelesnek elfogadható bizonyíték; 
c) az alanyi jogosultság jogcímének fennállása szempontjából az arról vezetett 
nyilvántartás adata, vagy az abból történt hivatalos adatszolgáltatás;  
az irányadó. 
(4) A szociális hatáskör gyakorlójának – az alanyi jogosultakról hozott határozatait 
követően – a benyújtott valamennyi kérelemről meg kell hoznia döntését, melynek 
során: 
a) előbb támogatásban részesíti a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező 
kérelmezőket az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott visszamaradó keret erejéig,  
b) majd az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt keret-maradvány erejéig és a (6) 
bekezdésben meghatározott szempontok szerint támogatásban részesíti a 
kérelmezőket; 
c) végül az a)-b) pontok alá nem tartozó kérelmeket jogosultság, vagy támogatási 
keret hiányában határozatával elutasítja, vagy – annak Ákr. szerinti feltételei 
teljesülése esetén – az eljárást végzésével megszünteti.  
(5) A szociális hatáskör gyakorlója támogatást 
a) a (4) bekezdés a) pontja alapján csak annyi kérelmező számára állapíthat meg, 
ahánynak a rendelet szerinti támogatási keretből az alanyi jogosultak számára 
felhasznált összes tűzifa mennyiség biztosítása után visszamaradó mennyiség ezt 
lehetővé teszi; 
b) a (4) bekezdés b) pontja alapján csak akkor állapíthat meg, ha valamennyi 
alanyi, valamint a (4) bekezdés a) pontja szerinti jogosult számára a rendeletben 
meghatározott mértéknek megfelelő teljes tűzifamennyiség hiánytalanul kiszállításra, 
átadásra került, és azt követően a rendelet szerinti támogatási keretből még 
felhasználható keret-maradvány áll rendelkezésre. 
(6) A (4) bekezdés b) pontja alapján a támogatást  



a) elsősorban a határidőben benyújtott, de jövedelmük miatt elutasításra váró 
legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező kérelmezők részére kell biztosítani, azzal 
az eltéréssel, hogy ennek során a 2. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított 
jogosultsági határtól a kérelmező javára el lehet térni; 
b) az a) pontban foglaltakat követően a Gyvt. szerint megállapított hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő, legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok 
részére kell biztosítani. 
(7) A támogatásról szóló valamennyi döntés meghozatalára csak az e rendeletben 
meghatározott jogosultsági feltételek hitelt érdemlő tisztázása, bizonyítása, valamint a 
kérelmek kielégítésére még rendelkezésre álló szabad keretrész megállapítása után 
kerülhet sor.  
 
8.     § (1) A végleges határozat birtokában a támogatás tényleges biztosítását mielőbb, 
legkésőbb azonban 2020. február 15. napjáig biztosítani kell. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat a Támogatói okiratban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, nem darabolt állapotú tűzifának a jogosult lakóhelyére 
történő, teljes egészében térítésmentes kiszállításával és a helyszínen a támogatásra 
jogosult részére átadás-átvételi elismervény (a továbbiakban: elismervény) aláírása 

ellenében való átadásával kell megvalósítani.  
(3) A támogatásra jogosultat megillető kiszállított tűzifa átadásra csak bemutatott 
érvényes személyi azonosító okmányok alapján, személyes átvétel mellett – vagy 
szabályszerű meghatalmazás alapján meghatalmazott útján – kerülhet sor. Az átadás-
átvételi elismervénynek legalább a jogosult nevét, lakcímét, a kiszállított mennyiséget 
és az átadó, átvevő nevét, aláírását, valamint az átvétel tényét, helyét és idejét kell 
tartalmaznia. 
(4) Az e §-ban meghatározott kiszállítás és átadás mielőbbi megszervezéséről, 
valamint biztosításáról a szociális hatáskör gyakorlója gondoskodik.  
(5) Az e §-ban meghatározottakra a támogatásra jogosult figyelmét külön fel kell 
hívni a támogatás biztosításáról szóló határozatban.  

 
 

5. A támogatás fedezete 
 
 
9.    § (1) Az Önkormányzat a biztosításra kerülő támogatásért – a tűzifáért és annak 
kiszállításáért – semmilyen ellenszolgáltatást nem kér a támogatásban részesülőktől. 
(2) A támogatás fedezetéül a Képviselő-testület   
a) a Kiírás alapján készült támogatói okirattal a 2019. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan biztosított 5.354.320,- Ft – vissza nem 
térítendő – központi támogatási összeget, továbbá 
b) az Önkormányzat 2019. évi önkormányzati költségvetésében (a 
továbbiakban: Kvr.) – az 43/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat alapján 

biztosítandó 1.000,- Ft/erdei m3 + Áfa összeget, a tűzifa Nyírmeggyesre történő 
leszállításának költségeként felmerülő 1.600 Ft/erdei m3 + Áfa összeget, valamint az 
e § (3) és (5) bekezdései alapján támogatásként biztosításra kerülő tűzifa 
kiszállításának teljes költségére vonatkozó összeget 
jelöli meg. 
(3) A (2) bekezdés alapján legfeljebb 248 erdei m3 tűzifa (a továbbiakban: támogatási 
keret) használható fel támogatásra.  



(4) A támogatási keret - fő szabályként, az (5) bekezdésben meghatározott esetet 
kivéve – nem léphető túl.  
(5) Amennyiben a teljes támogatási keret felhasználása után kielégítetlen alanyi 
jogosult maradna, úgy a szociális hatáskör gyakorlója jogosult a támogatási keret 
mennyiségét az Önkormányzatnak természetben rendelkezésére álló önkormányzati 
tűzifa tartalék, valamint összegét a Kvr. szociális célú előirányzata terhére – a 
legszükségesebb mértékben – kiegészíteni.   
(6) A szociális hatáskör gyakorlójának:  
a) gondoskodnia kell az e § szerinti tűzifa mennyiség mielőbbi szabályszerű 
beszerzéséről, az arra vonatkozó szerződés megkötéséről; 
b) a Kvr. módosítására vonatkozó előterjesztése során tekintettel kell lennie az e 
§-ban foglaltakra. 
 

6. Záró rendelkezések 
 
 
10.   § A rendelet 2019. szeptember 27. napján lép hatályba, s 2020. május 1. napján 
hatályát veszti. 
 
11.   § A rendelet hatályba lépését megelőzően bármely formában, vagy módon 
benyújtott szilárd tüzelő biztosítására vonatkozó – még el nem bírált – kérelem, 
(igénylés) e rendelet szerinti érdemi elbírálására nem kerülhet sor. Ezen kérelmeket a 
szociális hatáskör gyakorlójának – a visszautasítás e rendelet szerinti okára való 
hivatkozással, valamint az ismételt benyújtás lehetőségéről, továbbá a jogosultsági 
feltételekről való tájékoztatással egyidejűleg – legkésőbb e rendelet hatályba lépését 
követő 3 munkanapon belül az Ákr. szabályai alapján vissza kell utasítania. 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk                                    Pallai Szabina sk. 
polgármester                                                             jegyző 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2019. szeptember 27. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2019. szeptember 27. 

               Pallai Szabina sk. 

              jegyző 

 
 


