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Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi 

S. u. 2-4.) 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1.) Döntés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

2.) Döntés szociális célú tűzifa rendelet módosításáról és az elnyert támogatási összeg 

felhasználásáról 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

3.) Egyebek 

 

 

Zárt ülés keretében tárgyalandó napirend: 

 

4.) Molnár József önkormányzati szolgálati bérlakás iránti kérelmének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

 

Harkány, 2019.11.15. 

      

Tisztelettel:  

   

        Kiss-Kálmán Éva s.k. 

            bizottsági elnök  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2019. november 20. napi ÜLÉSÉRE 

 

1.)  Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS 

RENDELET: 

 

 

7/2015. (II. 27.) 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség  

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

4 oldal előterjesztés 

 

                        3 oldal rendelet tervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI 

VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

Melléklet: rendelet tervezet 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2019. november 20. 

napján tartandó bizottsági ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és 

gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Az év vége közeledtével a Hivatal Pénzügyi osztálya áttekintette a város szociális feladataira kapott 

állami támogatások lekötöttségi szintjét. Ezek alapján - legalábbis az idei évben - a hivatal lehetőséget 

lát egy új szociális támogatási forma, nevezetesen a bölcsőde, óvoda, illetve általános-, valamint 

középiskolai kezdéséhez nyújtott települési támogatás bevezetésére a harkányi gyermekek támogatása 

céljából, a család jövedelmi viszonyainak vizsgálata nélkül. 

 

Az előzetesen lekérdezett adatok alapján nagyságrendileg 680 fő 18 év alatti gyermek rendelkezik 

állandó bejelentett lakcímmel Harkány városában. Tekintettel arra, hogy a középiskolásoknál 

előfordulhat, hogy a tanuló a 18. életévét már betöltötte a középiskola utolsó évében (pl.: év vesztes, 

vagy öt éves képzésben vesz részt), javasoljuk felfelé kerekítve, 700 fő diákkal kalkulálni a 

számításokat. 

 

A Pénzügyi Osztályvezető asszony javaslata alapján 5.000,-Ft/gyermek összegű támogatással lenne 

érdemes kalkulálni, tekintettel az Önkormányzat költségvetésében szociális célra elkülönített és még 

kötelezettségvállalással nem terhelt összeg mértékére, valamint arra, hogy várhatóan nem minden 

érintett gyermek esetében kerül majd benyújtásra a kérelem. 

 

Amennyiben a javasolt 5.000,-Ft/fő támogatási összeg megállapítása mellett dönt a Képviselő-testület, 

akkor 3.500.000,-Ft keretösszeget szükséges elkülöníteni a 2019. évi költségvetés terhére a fent 

említett célra. 

 

I. A rendelet általános indokolása: 

 

 

A rendelet egy új, a 30/A. §-sal egészülne ki, amelyben rögzítésre kerülne, hogy az előzetes 

egyeztetések alapján a család jövedelmi viszonyainak vizsgálata nélkül azon életvitelszerűen 

Harkányban élő gyermekek részesülhetnének a bölcsődei, óvodai nevelési év, illetve általános -, vagy 

középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatásban, ahol az alábbi együttes feltételek teljesülnek: 

 

a) a gyermek a bölcsődei, illetve óvodai nevelési évre, vagy az általános, illetve középiskolai tanévre 

nappali tagozatra beiratkozott,  

b) rendelkezik érvényes jogviszony igazolással,  

c) a szülő benyújtotta a rendelet tervezet 15. számú mellékletét képező formanyomtatványt. 

 

A szükséges dokumentumokat a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya venné át 

és dolgozná fel. 

 

A bölcsőde, óvoda, valamint az általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás 

igénylésének lehetőségéről és a támogatási összeg mértékéről a képviselő-testület a rendelkezésére 

álló költségvetési források figyelembevételével legkésőbb tárgyév augusztus 31. napjáig döntene. 

Amennyiben adott évben a Képviselő-testület a támogatási típus meghirdetéséről dönt, akkor adott év 



szeptember 01. napjától adott év szeptember 30. napjáig nyújthatnák be a kérelmezők a támogatás 

iránti igényt a fent írtak szerint. A beérkezett kérelmekről tárgyév október 30. napjáig a Szociális 

Bizottság döntene. 

 

Tekintettel arra, hogy a 2019-es évben is támogatni kívánja az Önkormányzat a harkányi 

gyermekeket, így a rendelet tervezet átmeneti rendelkezéseiben foglaltak szerint a 2019-es évben 

az alábbiak szerint lenne mód a kérelmek benyújtására és a támogatás kiosztására: 

 

A 2019-es évre vonatkozóan a Képviselő-testület legkésőbb 2019. november 22. napjáig döntene a 

bölcsőde, óvoda – és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatásnak az 

adott évre vonatkozó megállapításáról és az igényelhető összeg mértékéről. Kérelmezők 2019. 

november 25. napjától 2019. december 13. napjáig nyújthatnák be a települési támogatás iránti 

kérelmüket, melyet a Szociális Bizottság legkésőbb 2019. december 18. napjáig bírálna el. 

 

 

II. A rendelet részletes indokolása: 

 

1. § 

 

Igazodva az új támogatási forma bevezetéséhez, bővülne a települési támogatás iránti kérelmeket 

tartalmazó kötelező mellékletek száma a rendeletben. 

 

2. § 

 

Rögzítésre kerülnének a rendelet 30/A. §-sában az újonnan bevezetni kívánt települési támogatás 

igénylésének feltételei, az igénylés, valamint a támogatási forma tárgyévre vonatkozó 

megállapításának rendje és módja. 

 

3. § 

 

A rendelet kiegészülne a bölcsődei, óvodai nevelési év, illetve általános-, vagy középiskola 

kezdéséhez nyújtott települési támogatás iránti 15. számú kérelem formanyomtatvánnyal.  

 

4. § 

  

Az átmeneti és záró rendelkezéseken belül az átmeneti rendelkezésekben rögzítésre kerülne a 2019. 

évre vonatkozóan a támogatási típus megállapításának rendje, a kérelmek benyújtásának és a kérelmek 

elbírálásának határideje. 

 

 

 

Fent írtak tükrében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és arról 

dönteni szíveskedjék! 

 

 

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosításnak társadalmi hatása, hogy 

a helyi önkormányzatnak a család jövedelmi viszonyainak vizsgálata nélkül lehetősége nyílik 

támogatni az életvitelszerűen Harkány településen élő gyermekeket a nevelési, illetve oktatási 

tevékenység folytatásában.  

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás megközelítőleg 

3.500.000,-Ft keretösszeg erejéig érinti az Önkormányzat költségvetését. 



Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és egészségügyi hatása 

nincs. 

Adminisztratív következmények: a tervezett módosítás csekély mértékben növeli az Önkormányzat 

és a Hivatal adminisztratív terheit. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Nincs 

ilyen hatás. 

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

feltételek adottak. 

 

 

Tekintettel arra, hogy a rendelet tervezet alapján a 2019-es évben a Képviselő-testület legkésőbb 2019. 

november 22. napjáig dönt arról, hogy az adott évre vonatozóan megállapítja-e a települési támogatást, 

és ha igen, milyen támogatási összeggel, így javasoljuk, hogy a Képviselő-testület 5.000,-Ft/gyermek 

összegű támogatási összeget állapítson meg azon jogosult gyermekek részére, akik vonatkozásában 

2019. november 25. napjától 2019. december 13. napjáig hiánytalanul megérkezik a kérelem és a 

jogviszony igazolás a támogatás folyósítása érdekében. 

 

 

Fent írtak alapján az alábbiak szerint javasoljuk meghozni az erről szóló képviselő-testületi 

határozatot: 

 

1. sz. Határozati javaslat: 

 

Döntés a 2019/2020-as nevelési-és tanévkezdéshez nyújtott bölcsőde, óvodai, illetve általános-, 

valamint középiskolai települési támogatásról és a támogatás összegének megállapításáról. 

1. Harkány Város Önkormányzatának Szociális 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 

472015. (II. 27.) számú rendeletének (a továbbiakban: 

Ör.) 30/A. §-sa alapján a család jövedelmi 

viszonyainak vizsgálata nélkül, az életvitelszerűen 

Harkány településen élő bölcsődei, óvodai nevelésben 

részt vevő, illetve az általános-, és középiskolai 

tanulmányokat nappali képzésben folytató 

gyermekeket 5.000,- Ft vissza nem térítendő települési 

támogatásban részesítse.  

2. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy 2019. 

november 25. napjától 2019. december 13. a szülő, 

vagy törvényes képviselő gondoskodjon az Ör. 15. 

számú melléklete szerinti formanyomtatvány és a 

nevelési, illetve oktatási intézmény által kiállított 

jogviszony igazolásnak a Harkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályához 

történő benyújtásáról. Az igazolások leadását 

követően a Szociális Bizottság, legkésőbb 2019. 

december 18. napjáig, zárt ülés keretében dönt a 

települési támogatásban részesülők névsoráról. 

3. Harkány Város Önkormányzatának Szociális 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 



kérje fel Dr. Markovics Boglárka jegyzőt, hogy a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

gondoskodjon a támogatás megfelelő módon történő 

meghirdetéséről a szülők, törvényes képviselők 

részére. 

 Határidő: értelem szerint 

              Felelős: jegyző  

 

Kelt: Harkány, 2019. november 12.    

 

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető sk. 
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2019. (.. ..) önkormányzati rendelete 

 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló  

7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§ 

 

Az Ör. 4. § (1) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

 

„4. § 

 

(1) A települési támogatások iránti kérelmet a Rendelet 2-15 melléklete szerinti nyomtatványon, a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.” 

2. § 

Az Ör. az alábbi 30/A. §-sal egészül ki: 

„30/A. § 

(1) Harkány Város Önkormányzata – a család jövedelmi viszonyainak vizsgálata nélkül a bölcsőde, 

óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg azon 

bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermek részére, aki szülőjével együtt 

életvitelszerűen Harkány településen él. 

(2) A támogatás biztosításának feltétele, hogy: 

a) a gyermek a bölcsődei, illetve óvodai nevelési évre, vagy az általános, illetve középiskolai tanévre 

nappali tagozatra beiratkozzon,  

b) rendelkezzen érvényes jogviszony igazolással,  

c) nyújtsa be a jelen rendelet 15. számú mellékletét képező formanyomtatványt. 

(3) Az intézményi jogviszony igazolást, valamint a jelen rendelet 15. számú mellékletét képező 

formanyomtatványt a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán lehet benyújtani. 

(3) A bölcsőde, óvoda, valamint az általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési 

támogatás igénylésének lehetőségéről és a támogatási összeg mértékéről a képviselő-testület a 

rendelkezésére álló költségvetési források figyelembevételével évente dönt, legkésőbb a tárgyév 

augusztus 31. napjáig. Amennyiben adott évben a Képviselő-testület a támogatási típus 

meghirdetéséről dönt, akkor adott év szeptember 01. napjától adott év szeptember 30. napjáig 

nyújtható be a támogatás iránti igény a (2) és (3) bekezdésekben írtak szerint. A beérkezett 

kérelmekről tárgyév október 30. napjáig a Szociális Bizottság dönt. 

3. § 

Az Ör. az alábbi 15. számú Melléklettel egészül ki: 
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„15. sz. melléklet: 

K É R E L E M  

Bölcsődei, óvodai nevelési év, illetve általános-, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési 

támogatás megállapításához. 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ 

aláhúzni! 

Kérelmező neve (szülő, törvényes képviselő):................................................................. ......................... 

Kérelmező születési neve:......................................................................................................................... 

Születési helye, ideje:................................................................................................................................ 

Anyja neve:............................................................................................................................................... 

Lakcíme:.................................................................................................................................................... 

Tartózkodási helye:.................................................................................................................................... 

Telefonszám:.............................................................................................................................................. 

 

A folyószámláját vezető pénzintézet megnevezése és bankszámlaszáma (abban az esetben kell 

megadni, ha a beiskolázási támogatás kifizetését bankszámlára kéri):  

.............................................................................................................................................................. 

 

A kérelemmel érintett bölcsődés, óvodás, illetve általános-, vagy középiskolás tanulmányokat nappali 

tagozaton folytató gyermek/gyermekek adatai: 

 

Gyermek neve: 
Gyermek születési 

helye, ideje: 

Nevelési, oktatási 

intézmény neve: 

Bölcsődei, óvodai 

csoport vagy 

általános-, 

középiskolai osztály 

megjelölése: 

    

    

    

    

    

 

 

Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható önkormányzati 

támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl. 

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat emelt 

összegével kell visszafizetni.   

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: _____________   _______év  __________hó ____nap 

…………………………………………..                        

                        kérelmező szülő vagy törvényes képviselő aláírása 

  

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

- Oktatási vagy nevelési intézmény által kiállított jogviszony igazolás.” 



3 

 

Átmeneti és záró rendelkezés 

4. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az 

Ör-rel történő egységes szerkezetbe foglalásra. 

(3) A 2019-es évre vonatkozóan a Képviselő-testület legkésőbb 2019. november 22. napjáig dönt a 

bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatásnak az adott 

évre vonatkozó megállapításáról és az igényelhető összeg mértékéről.  

(4) Kérelmezők a 2019. évre vonatkozó támogatási igényüket 2019. november 25. napjától 2019. 

december 13. napjáig nyújthatják be, melyet a Szociális Bizottság legkésőbb 2019. december 18. 

napjáig bírál el. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2019. november 21. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester       jegyző 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2019. 11. …. 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 

 



 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2019. november 20-i ÜLÉSÉRE 

 

2.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

21/2012. (XII.28.)  

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

 

Határozatok 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

egyszerű többség 

 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

6 oldal előterjesztés 

2 oldal rendelet tervezet 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés szociális célú tűzifa rendelet 

módosításáról és az elnyert támogatási összeg 

felhasználásáról. 

 

Melléklet: Rendelet tervezet 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2019. 

november 210 napján tartandó bizottsági ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés szociális célú tűzifa rendelet módosításáról és az 

elnyert támogatási összeg felhasználásáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9 pontja 

alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatására.  

 

A pályázat keretében az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési 

önkormányzatai szociális célú tűzifavásárlásához vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó 

támogatást nyerhettek el, mely pályázat eredményeként Harkány Város Önkormányzata 92 

erdei m3 tűzifára 1.986.280,-Ft összeget nyert. Ez a mennyiség az előző évben elnyert 98 

m3 tűzifa mennyiséghez viszonyítva csekély mértékű csökkenést mutat. Pintér-Varga 

Nikoletta szociális ügyintézővel egyeztetve előreláthatólag a 92 erdei m3 tűzifa mennyiség 

elég lesz a beérkező kérelmek és a kérelmek szerint a jogosultsági feltételeknek megfelelő 

lakossági igények kielégítésére, azonban javasolt a jelenleg a rendeletben rögzített 

jövedelemhatárok csekély fokú megemelése. 

 

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A támogatás mértéke, tekintve, hogy Harkány település nem szerepel a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési 

önkormányzatok között, így kemény lombos fafajta esetében 18.000 Ft/ erdei m3.  

 

Az elnyert támogatáson felül kemény lombos tűzifa esetében 1.000 Ft/erdei m3 mértékű 

önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak valamint a teljes ÁFA költséget, és a fuvarozás 

ellenértékét. 

 

A tűzifa szállításából – ideértbe a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az 

önkormányzatot terhelik. 

 

A napirendi pont két részt tartalmaz: 

 

I. Szociális tűzifa rendelet felülvizsgálata 

II. E tárgykörben meghozandó határozatok 

 

 

 

 



 

I. rész 

 

 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 21/2012. (XII. 28.) szám alatt alkotta meg a 

szociális tűzifa juttatásról szóló rendeletét, amely a szociális célú tűzifa juttatásra vonatkozó 

eljárási szabályokat tartalmazza. 

 

A tűzifa támogatást az a települési önkormányzat igényelhette, amelyik a szociális 

rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag 

megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy  

 

a) a szociális igazgatásról és 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, és 

c) a háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

A fent rögzített feltételeket a szociális tűzifára vonatkozó önkormányzati rendelet tartalmazza, 

amelynek felülvizsgálata idén is indokolt. 

 

Rendelet módosítás általános indokolása: 

 

A szociális tűzifa rendeletet minden évben felül kell vizsgálni az adott évre vonatkozó 

kérelmek benyújtásának rendje, az eljárási határidők és jogosultsági feltételek aktualizálása 

miatt.  

 

 

Rendelet módosítás részletes indokolása: 

 

1. § 

 

A rendelet módosítás kapcsán a rendelet teljes terjedelmében a Jogi, Szociális Bizottság 

elnevezést felváltja a Szociális Bizottság elnevezés, figyelemmel az Önkormányzat 

időközbeni ilyen tárgyú SZMSZ-módosítására. 

 

2. § 

 

A Szociális Bizottság javaslata alapján a jelenlegi jövedelemhatárok csekély mértékű 

megemelése kerülne aktualizálásra az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban. Jelenleg a 

jövedelemhatár a következők szerint alakul: 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-a (62.700,-Ft)  

- egyedül élő vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetén a jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 % át (88.350,-

Ft) 



 

A jelenleg hatályos jövedelemhatárokat az alábbiak szerint javasoljuk csekély 

mértékben megemelni: 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 253 %-a (72.105,-Ft)  

- egyedül élő vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetén a jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  344 % át 

(98.040,-Ft) 

 

A javasolt csekély mértékű jövedelemhatár emeléssel lehetővé tenné az Önkormányzat, hogy 

szélesebb kört érintően történjen meg a helyi, rászoruló családok támogatása. 
 

3. § 

 

A rendelet 7. § (2) bekezdésében módosításra és aktualizálásra kerül a kérelmek 

benyújtásának kezdő időpontja, 2019. november 25. napjában javasoljuk meghatározni a 

Szociális Bizottság és az illetékes hivatali ügyintézővel való egyetértésben. 

 

 

4. § 

 

A rendelet 7. § (3) bekezdésében módosításra és aktualizálásra kerül a tűzifa kiosztásának 

határideje 2020. február 17. napjában. Ezen időpontok igazodnak a pályázati támogatás 

felhasználására és elszámolására előírt határidőkhöz, ugyanis az önkormányzatnak a 

támogatásból vásárolt tűzifát 2020. február 17-éig kell kiosztania a rászorulók részére, a 

támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március 31-ig történhet 

meg. A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett 

támogatásnak minősül. 

 
 

5. § 

 

Az Ör. 10. §-sában korrigálásra, a támogatás összegének mértékéhez igazítva azon összeg 

nagysága, amelyet akkor szükséges visszafizetnie a tűzifában részesült jogosultnak, ha 

értékesíti az Önkormányzattól kapott szociális tűzifát. A visszafizetendő összeg 18.000,-Ft + 

ÁFA/erdei m3. Tekintettel arra, hogy a támogatás mértéke 18.000,-Ft/erdei m3 +ÁFA, 

amelyből 1.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA az Önkormányzat által hozzájárulásként fizetendő, így a 

14.000,-Ft + ÁFA összeget javasoljuk 18.000,-Ft + ÁFA/erdei m3 összegre módosítani. 

Javasoljuk továbbá a kedvezményes árú tűzifa árára vonatkozó rendelkezést hatályon 

kívül helyezni a rendeletből, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem értékesít ilyen 

terméket. A kiszállítás költségre a továbbiakban is, mint visszafizetendő tétel szerepelne. 

 

 

6. § 

 

A záró rendelkezéseket foglalja magába. 

 

 

Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Harkány Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. 

(XII.28.) önkormányzati rendelete módosítását. 

 



 

 

 

 

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosítással lehetőség nyílik 

a tárgyi szociális ellátás igénybevételére, a legnehezebb, téli hónapokban, a módosítással a 

kérelmek újra befogadhatóak lesznek, a lakosság szociális célú tűzifa ellátása ezáltal 

biztosítottá válik. 

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás nem növeli az 

önkormányzat szociális támogatásra biztosított, előirányzat szerinti kiadásait.  

Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és 

egészségügyi hatása nincs. 

Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása közepes mértékben növeli az 

apparátus adminisztratív terheit. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: a pályázat 

keretében a 92 erdei m3 tűzifára elnyert 1.986.280,-Ft összeg pályázati feltételek szerinti 

felhasználása és elszámolhatósága veszélybe kerül. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

feltételek adottak. 

 

 

II. 

 

A rendelet módosítása mellett szükséges döntést hozni arról, hogy a szociális tűzifa pályázat 

keretében elnyert 1.986.280,-Ft összegű támogatásból a 92 erdei köbméter fát mely 

regisztrált erdőgazdálkodótól szerzi be az Önkormányzat beszerzési eljárás útján. Az 1000.-

Ft + ÁFA/erdei m3 önerőn kívül az önkormányzatnak önerőként kell biztosítania a 

szállítás teljes költségét, melynek oka, hogy azt nem lehet a jogosultakra áthárítani, így az 

ajánlatok elbírálása során ezen költségekkel is számolnunk kell.  

 

A Beszerzési szabályzatban előírtak szerint előzetesen megtörtént 3 db árajánlat bekérése, 

mely árajánlatok a következők: 

 

1. Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete: az írásbeli ajánlat szerint nettó 18.000,-Ft + 

 ÁFA/erdei  m3 (összesen nettó: 1.656.000,-Ft), bruttó 22.860,-Ft/erdei m3 

 (összesen bruttó: 2.103.120,-Ft) áron tették meg ajánlatukat, annyi kitétellel, hogy a 

 tűzifa átadása az erdészeti rakodóhelyen történne, szállítást nem vállalnak, azt 

 egyénileg kellene megoldania az Önkormányzatnak, amely a pályázati keretből el nem 

 számolható plusz költséget generál. 

2. Dávidné Fejérdi Barbara őstermelő: az írásbeli ajánlat szerint nettó 23.622,- Ft + 

 ÁFA/erdei m3 (összesen nettó: 2.173.224,-Ft), bruttó 30.000,-Ft/erdei m3 (összesen 

 bruttó:  2.760.000,-Ft) áron tették meg a vételárra az ajánlatukat, a szállítást nettó 

 360.000,-Ft,  bruttó 457.200,-Ft összeg ellenében vállalná. 

3. Öttalálat Ép-Ker Kft.: az írásbeli ajánlat szerint nettó 22.000,-Ft + ÁFA/erdei 

 m3 (összesen  nettó: 2.024.000,-Ft), bruttó 27.940,-Ft/erdei m3 (összesen bruttó: 

 2.570.480,-Ft) áron tették meg a vételárra az ajánlatukat, a szállítást nettó 

 460.000,-Ft, bruttó 584.000,-Ft összeg ellenében vállalná. 

 



Tekintettel arra, hogy a fent írt 3 bekért árajánlatból az összes helyről érkezett vissza ajánlat 

és abból a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete adta a kedvezőbb árajánlatot, így a Hivatal által 

kért előzetes szóbeli tájékoztatás alapján Szabó József siklósi fuvarozó előreláthatólag, 

figyelemmel a fa kitermelési helyére, 4.500,-Ft + ÁFA/erdei m3 áron, azaz bruttó 5.715,-

Ft/erdei m3 áron, azaz bruttó 525.780,-Ft összegért vállalná a fa leszállítását a Mecsekerdő 

Zrt. Sellyei Erdészete által kijelölt depóból Harkány Város Önkormányzatának telephelyére. 

Javasoljuk 550.000,-Ft keretösszeg elkülönítését a fuvarköltségre. 

 

Javasoljuk, hogy a Bizottság hatalmazza fel határozati formában a Polgármestert, hogy a 

beszerzési szabályzatban előírtaknak megfelelően a legkedvezőbb árat adó erdőgazdálkodóval 

szerződést kössön. Javasoljuk továbbá, hogy az erdészetből megvásárolt fa elszállítására az 

önkormányzat fuvarozási szerződést kössön. 

 

1. sz. Határozati javaslat: 

        Döntés szociális tűzifa vásárlása kapcsán szerződő partner kiválasztásáról 

           

1. Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szociális tűzifa vásárlás 

kapcsán az elnyert 1.986.280,-Ft összegű, 92 erdei m3 fát a beszerzési eljárás kapcsán 

legkedvezőbb árat adó Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészetétől szerezze be, az árajánlat 

tartalmával  megegyező tartalmú adásvételi szerződés megkötésével. Hatalmazza fel 

a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

2. Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy Szabó József siklósi fuvarozót bízza meg a Mecsekerdő Zrt. Sellyei 

Erdészetétől  beszerzendő 92 erdei m3 tűzifának a Mecsekerdő Zrt. Sellyei 

Erdészetének telephelyéről Harkány Város Önkormányzatának telephelyére történő 

elszállítására, amelyre bruttó 550.000,-Ft keretösszeget különítsen el. Hatalmazza fel a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

3. Kérje fel Remmert Ferenc alpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi szociális 

tűzifa pályázat kapcsán a fa beszerzéséről, annak Harkány Város Önkormányzata 

telephelyén való megfelelő tárolásáról, felaprításáról és a jogosultságot megállapító 

határozatok alapján a tűzifa kiosztásának megszervezéséről. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Előfordulhat, az Önkormányzat idén is saját költségvetése és készlete terhére támogatásban 

részesíti azokat a szociálisan rászorult kérelmezőket, akik nem férnek bele a 92 erdei m3 

tűzifa keretbe, így őket az önkormányzat a rendelkezésére álló saját tűzifa készletéből a 

tavalyi évhez hasonlóan 1-1 m3 fában részesítheti. Ebben az esetben az alábbi határozati 

javaslat meghozatala indokolt: 

 

 

 

 2. sz. Határozati javaslat: 



Döntés az Önkormányzat rendelkezésére álló saját tűzifa készletből 1-1 m3 tűzifa kiosztásáról 

a jogosultak részére. 

 

Harkány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 92 erdei m3 tűzifát nyert, melyet a 

vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint oszt ki a jogosultaknak. A pályázaton elnyert tűzifa 

mennyiségen felül, az önkormányzat az esetlegesen rendelkezésére álló saját készletéből 

szükség és igény esetén kérelmezőnként 1-1 m3 tűzifát biztosíthat azon kérelmezőknek, akik a 

pályázat által biztosított keretbe nem fértek bele, de a rendeletben foglalt jogosultsági 

feltételeknek megfelelnek. Az önkormányzat az ehhez szükséges forrást biztosítsa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást és a határozati javaslatokat 

megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék! 

 

Kelt: Harkány, 2019. november 12. 

 

        

      dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető s.k.  
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Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2019. (XI. …) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa juttatásról szóló 

 

21/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) 

pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8.a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 

21/2012. (XII. 28.) rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

Az Ör. teljes tartalmában a Jogi, Szociális Bizottság névhasználatot a Szociális Bizottság 

elnevezés váltja fel. 

 

2. § 

 

Az Ör. 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai az alábbi tartalomra módosulnak: 

 

„(1) Térítésmentesen természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást kaphat az a 

 harkányi lakos, 

a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 253 %-a (72.105,-Ft)  

b)  egyedül élő vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetén a jövedelem nem 

 haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  344 % át (98.040,-

 Ft)” 

 

3. § 

 

Az Ör. 7. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő időpontja 

2019. november 25. napja.” 

4. § 

Az Ör. 7. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„A kérelem azon időpontig nyújtható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló készlet 

határozattal kiutalásra nem került, azzal, hogy az önkormányzatnak a támogatásból vásárolt 

tűzifát 2020. február 17-éig kell kiosztania a rászorulók részére.” 

 

5. § 

Az Ör. 10. § szakasza az alábbiak szerint módosul: 

„10. § 
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Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen 

biztosított tűzifa esetében 18.000.- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a kiszállítás költségének 

visszafizetésére.” 

 

Záró rendelkezések 

6. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A képviselő-testület elrendeli jelen 

módosító rendeletnek az 21/2012. (XII. 28.) számú alaprendelettel történő egységes szerkezetbe 

foglalását és kihirdetését. 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2019. november …-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta 

és fogadta el. 

 

  Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka  

      polgármester     jegyző 
 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2019. november…   Dr. Markovics Boglárka 

            jegyző 
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