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Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. december 7. -i ülésére 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó természetben 
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
    Önkormányzatunkat a Belügyminiszter, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I.9 pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a 2017 szeptember hó 29. napján kelt 
BMÖGF/69-63//2017 iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 232 erdei köbméter kemény 
lombos tűzifa vásárlásához 4.419.600.-ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 

A támogatást önkormányzatunk 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm 
átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott 
erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt 
tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. 
    A 232 erdei köbméter kemény lombos tűzifát a Nyírerdő Zrt Állami Erdészet Debreceni Erdészetétől 
vásároljuk meg, fenti támogatással megegyező összegért, saját forrás biztosítására nincs szükség. A 
támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2018 február 15-ig ki kell osztani a rászorulók részére. 
 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a települési önkormányzat a szociális rászorultság 
szabályait és a 2017 évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 
10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy: 
 

a, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 
időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 
nyújtására –települési támogatásra- (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt 
élvezzen. 

b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 
 
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy: 
 

c, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor 
 
d, az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér 

 
    e, a támogatott mennyiségű tűzifának az erdészetből az önkormányzathoz történő       
        szállításának, és a támogatásban részesülő magánszemélyekhez történő kiszállítás költségei     
        az önkormányzatot terhelik. 
 
    Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a természetben nyújtott 
tűzifa támogatásról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek 
 
Gáborján 2017. november 30. 
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