
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  17.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  jogszabályok
előkészítése  során  előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  kell  felmérni  a  tervezett  jogszabály
valamennyi  jelentősnek  ítélt  hatását,  a  szabályozás  várható  következményeit.  Az  előzetes
hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

A rendelet címe:
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati rendelete   a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet  megalkotására  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifa  vásárláshoz  kapcsolódó
kiegészítő  támogatásáról  szóló 57/2013.(X.4.)  BM. rendelet  (  a továbbiakban:  R.)  3.  §-ában az
önkormányzat  részére  megállapított  támogatás  feltételeként  előírt,  a  biztosított  tűzifa
felhasználásához előírt szabályozási kötelezettség miatt volt szükség.

Költségvetési  hatása:  A  2013  évi  költségvetési  rendeletbe  az  önrész  beépíthető,  összege
biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatása:  Plusz  terhet  jelent  a  kérelmek  előkészítése,
elbírálása,  az  ezekkel  és  az  elszámolással  kapcsolatos  dokumentumok  elkészítése  valamint  a
szállítás megoldása.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A megállapított és kiutalt állami támogatás visszafizetése.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek
rendelkezésre állnak.

Sáska, 2013. november 
Takács Lászlóné
       jegyző

I n d o k o l á s
A rendelet 1. §-a szabályozza a szociális rászorultság szabályait és az igénylés feltételeit.
A rendelet 2. §-a rögzíti a rendelet hatályba lépését. 
 



Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
…..../2013.(..........)rendelet tervezete

a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról 



Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013.(..........)rendelet tervezete 

a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló  1993.  évi  III.  törvény 26.  §-a és  a  10.  §  (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján,
Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Sáska község Önkormányzata   Képviselő-testülete természetbeni ellátás formájában támogatást
nyújt  a  szociálisan  rászorulók  részére  a  téli  fűtéséhez  szükséges  tűzifa  biztosításához  az
Önkormányzat rendelkezésére álló, erre a célra biztosított tűzifa készlete erejéig.

(2) A támogatás mértéke: legalább 2 m3 de legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(3) E rendelet szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt vagy családot
akinek:

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, 

és lakása fával (vagy részben fával) fűthető.

(4) A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben részesül az, akinek a háztartásában:
a)  szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III.
törvény szerint:
aa)  aktív korúak ellátására jogosult;
ab)  időskorúak ellátására jogosult;
ac)  adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult;
ad) lakásfenntartási támogatásra jogosult;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülőnek  –  különösen  a  hátrányos  és  a  
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő

személy él. 

(5)  Azonos  számú  előnnyel  rendelkező  kérelmezők  esetén  az  támogatható  akinek  a  jövedelme
alacsonyabb.

(6) E rendelet alkalmazásában  háztartás: az egy lakásban együtt  lakó, ott  bejelentett  lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
A  háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(7) A kérelmeket 2013. évben december 1. és december 31. között, a további években november 1.
és november 30. közötti időszakban  lehet benyújtani az  Önkormányzat hivatalában.
 A határidő jogvesztő!
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(8)  A  támogatást  a  rendelet  mellékletét  képező  kérelem  és  jövedelemnyilatkozat
formanyomtatványokon - az abban szereplő mellékletekkel együtt – lehet igényelni.
A  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  a  jogosultsági  feltételek  meglétét,  továbbá  a  kérelem
elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
Az Önkormányzattól kapott ellátások összegéről nem kell külön jövedelemigazolást benyújtani.
A formanyomtatvány  beszerezhető  az  Önkormányzat  hivatalában  valamint  letölthető  a  község
honlapjáról (www.  saska  .hu – Dokumentumtár – letölthető anyagok,dokumentumok).

(9) A kérelmekről – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt.

(10) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén 
átvételi elismervényt írnak alá.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sáska, 2013.  

Kovács Nándor Takács Lászlóné
polgármester jegyző

Rendelet kihirdetve: 2013.   Takács Lászlóné jegyző

http://www.monostorapati.hu/
http://www.monostorapati.hu/
http://www.monostorapati.hu/


1. sz. melléklet a ….../2013.(........) sz. rendelethez

K é r e l e m 
szociális tűzifa juttatásra való jogosultság   megállapításához

A kérelmező személyes adatai

Neve:   ……………………………………………….

Születési neve: ………………………………………. 

Anyja neve:   ………………………………………… 

Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………..
Állampolgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Lakóhely: ……………………………………………………………………………

Az alábbi ellátás/ok/ban részesülök:

- aktív korúak ellátása
- időskorúak járadéka
- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás
- lakásfenntartási támogatás
- háztartásomban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeket nevelek

kiskorú gyermekek száma:         fő
közülük hátrányos  vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülő:        fő, 
gyermekemet/ gyermekeimet egyedül  nevelem

/ A megfelelő szövegrész aláhúzandó/

Az általam lakott lakás fával fűthető  - nem fűthető

/ A megfelelő szövegrész aláhúzandó/

Dátum:

  kérelmező aláírása

A kérelmeket 2013. évben december 1 és december 31-ig között, a további években november 1. és
november 30.  között  lehet  benyújtani  a Monostorapáti  Közös Önkormányzati  Hivatalban  8296
Monostorapáti Petőfi u. 123. vagy  csütörtöki napokon 14-16 óráig a sáskai Polgármesteri Irodában.
A határidő jogvesztő! 



Jövedelemnyilatkozat 
szociális tűzifa juttatásra való jogosultság   megállapításához

A kérelmező személyes adatai

Neve:   ……………………………………………….

Születési neve: ………………………………………. 

Anyja neve:   ………………………………………… 

Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………..
Állampolgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Lakóhely: ……………………………………………………………………………

A háztartásban élők és a  jövedelmekre vonatkozó adatok:

A kérelmező háztartásában élők  adatai

A kérelmező háztartásában  élők  száma:           fő.

Neve
(születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, ideje, anyja
neve

Megjegyzés
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b) Jövedelemi adatok:

(A kérelem benyújtását megelőző hónapban  kapott jövedelmek)

 A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó

      

 2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó

      

 3. Alkalmi munkavégzésből 
származó

      

 4. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások

      

 5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

     

 6. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások

      

7. Egyéb jövedelem
/a megelőző egy évben kapott 

összeg havi átlaga/

      

 8. A család  összes 

jövedelme:

      

Egy főre eső jövedelem:                                    Ft/hó

                                 201 .  
………………………………..

kérelmező aláírása

………………………………..
nagykorú hozzátartozó(k)  aláírása

Csatolandó:
- jövedelemigazolás (ok) ((nemlegesről nyilatkozat))
- középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek iskolalátogatási igazolása



Tájékoztató
az elbírálás szabályairól és a nyomtatványok kitöltéséhez

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló  1993.  évi  III.  törvény 26.  §-a és  a  10.  §  (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján,
Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében
eljárva  az alábbi  …...../2013. (…..) számú rendeletet alkotta:

„(1)  Sáska  község  Önkormányzata    Képviselő-testülete  természetbeni  ellátás  formájában
támogatást nyújt a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéséhez szükséges tűzifa biztosításához az
Önkormányzat rendelkezésére álló, erre a célra biztosított tűzifa készlete erejéig.
(2) A támogatás mértéke:  legfeljebb 3 m3 tűzifa.
(3) E rendelet szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt vagy családot
akinek:

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, 

és lakása fával (vagy részben fával) fűthető.
(4) A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben részesül az, akinek a háztartásában:

a)  szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III.
törvény szerint:
aa)  aktív korúak ellátására jogosult;
ab)  időskorúak ellátására jogosult;
ac)  adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult;
ad) lakásfenntartási támogatásra jogosult;
b)  a  gyermekek védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  
rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülőnek  –  különösen  a  hátrányos  és  a  
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő

személy él. 
(5)  Azonos  számú  előnnyel  rendelkező  kérelmezők  esetén  az  támogatható  akinek  a  jövedelme
alacsonyabb.
(6) E rendelet alkalmazásában  háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
A  háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
(7) A kérelmeket 2013. évben december 1. és december 31. között, a további években november 1.
és november 30. közötti időszakban  lehet benyújtani az  Önkormányzat hivatalában.
 A határidő jogvesztő!
(8)  A  támogatást  a  rendelet  mellékletét  képező  kérelem  és  jövedelemnyilatkozat
formanyomtatványokon - az abban szereplő mellékletekkel együtt – lehet igényelni.
A  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  a  jogosultsági  feltételek  meglétét,  továbbá  a  kérelem
elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
Az Önkormányzattól kapott ellátások összegéről nem kell külön jövedelemigazolást benyújtani.
A  formanyomtatvány  beszerezhető  az  Önkormányzat  hivatalában  valamint  letölthető  a  község
honlapjáról (www.  saska  .hu – Dokumentumtár – letölthető anyagok,dokumentumok).
(9) A kérelmekről – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt.
(10) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén 
átvételi elismervényt írnak alá.”

http://www.monostorapati.hu/
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Jövedelem:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  szerint  meghatározott,  belföldről  vagy
külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jogosultság megállapításakor

- a)  a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból,  illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban  együtt:  vállalkozás)  származó  –  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtását
megelőző hónap jövedelmét, ….
b) nem rendszeres jövedelemnél a megelőző egy évben szerzett jövedelem havi átlagát 

kell figyelembe venni.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
- a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,…
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