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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Polgármestere 2020. november 4-i döntéséhez 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: 2020. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosítása, valamint 

döntés a 2020/2021-es nevelési és tanévkezdéshez nyújtott bölcsőde, óvodai, illetve 

általános, valamint középiskolai települési további támogatások jóváhagyásáról 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától 

kezdődő hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 

állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület (és szervei - bizottságai) ülésének az Mötv. szerinti 

összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 

gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, ugyanez 

vonatkozik a testület bizottságaira is. 

 

A Szociális Bizottság elnöke a mai napra, november 4-én 8 órára hívta össze a bizottság ülését, 

két napirendi ponttal – 1.) 2020. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosítása és 2.) Döntés a 

2020/2021-es nevelési és tanévkezdéshez nyújtott bölcsőde, óvodai, illetve általános, valamint 

középiskolai települési további támogatások jóváhagyásáról – mely ülés a fent ismertetett 

Korm. rendelet értelmében elmaradt. 

 

A katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdésére tekintettel a bizottság helyett a döntést a 

polgármester hozhatja meg az előterjesztett ügyekben.   

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -a bizottság előzetes véleményezését 

követően- 2020. október 21-i ülésén elfogadta a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. 

(XII.28.) Önkormányzati rendelete módosítását, mely október 23-án hatályba lépett. Amint az 

ismert, a módosításra azért volt szükség, mert az Önkormányzat az idei évben nem jogosult a 

Belügyminisztérium által pályázat keretében biztosított, a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására, tekintettel arra, hogy a város a 

kiírásban szereplő 5000 fős lakosságszámot 2020. január 1-jén meghaladta. 

Mivel az önkormányzat rendelkezik megfelelő mennyiségű saját tulajdonú tűzifával, a 

képviselő-testület úgy határozott, hogy az arra rászorulók tüzelőanyaggal való ellátásáról a BM 

támogatástól függetlenül, saját erőből gondoskodni kíván. Ezért a rendelet módosításával egy 

új, a BM támogatástól független ellátási formát vezetett be, önkormányzati tűzifa juttatás 

címen. 



 

A képviselő-testület 2020. október 21-i ülésén, a napirend tárgyalása során egyben döntött arról 

is, hogy a módosított rendelet új 7/A.§-ában foglaltak alapján 2020. évben az önkormányzat 

saját tulajdonában álló forrásból térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatást biztosít vegyes 

tűzifából, a juttatásra felhasználható készlet mennyiségét 80-100 m3-ben állapította meg.  

A juttatás odaítélése, a tűzifa kiutalása a Szociális Bizottság -veszélyhelyzetben a polgármester- 

hatáskörébe tartozik, az hivatalból (vagyon- és jövedelemvizsgálat nélkül) ill. kérelemre adható 

– a kérelmekre a szociális célú tűzifa támogatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

(kérelem nyomtatvány, benyújtandó mellékletek, jogosultsági feltételek.), a kérelem 

benyújtásának kezdő időpontja 2020. november 10. napja. A juttatásban a Harkányban 

bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élők részesülhetnek. 

A juttatás háztartásonként egy személy részére nyújtható. Harkányi lakóhellyel és tartózkodási 

hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen 

él. Amennyiben a 2020. évben tűzifa juttatás biztosítása céljából az önkormányzat 

rendelkezésére álló készlet 2020. december 31. napjáig nem kerül felhasználásra, a 

rendelkezésre álló készlet a 2021. I. félévi fűtési szezonban is kiutalható. A tűzifa kiszállításáról 

Harkány Város közigazgatási területén az önkormányzat gondoskodik. 

A bizottság ülésére 1. számú határozati javaslati alternatívaként került előterjesztésre 

polgármester úr azon javaslata, mely szerint a tavalyi évben szociális célú tűzifa támogatásra 

jogosultak számára az önkormányzat idén saját tűzifájából hivatalból biztosítsa a tüzelő 

juttatást, az ezen felül rendelkezésre álló készlet pedig kérelem alapján elbírált döntéssel 

kerüljön kiutalásra. A tavalyi évben 81 fő részesült szociális célú tűzifa juttatásban, 1-1 m3 

mennyiségben, a jogosultak listáját az előterjesztéshez csatoljuk, az azóta bekövetkezett 

változásokat a lista megjegyzés rovatában jeleztük:  

- két fő elhunyt, azonban házastársuk részére (egyik esetében új lakcímre) kiutalható a tűzifa,  

- egy fő esetében változott a lakcím, a tűzifa az új címre kiutalható  

-  egy fő társasüdülői lakcímű igénylő volt, a tűzifa felhasználhatósága itt megkérdőjelezhető. 

 

Határozati javaslat 1. alternatíva: 

K-…/2020. (XI.4.) sz. Polgármesteri Határozat 

a 2020. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosításról 

Harkány Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló módosított 21/2012. (XII.28.) Önkormányzati 

rendelet 7/A.§-ában foglaltak alapján 2020. évben az önkormányzat saját tulajdonában álló 

vegyes tűzifa készletből 1-1 m3 mennyiségű, térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatást 

biztosít hivatalból mindazok - a határozat mellékletében szereplő jogosultak- részére, akik a 

2019-es évben szociális célú tűzifa juttatásban részesültek. 



2. Felkéri a Városgazdálkodási Zrt-t, hogy a vegyes tűzifa jogosultak részére történő 

kiszállításáról gondoskodjon. 

3. A hivatalbóli juttatásként kiutalt tűzifamennyiség kiszállítását követően még 

rendelkezésre álló tűzifa készletet – a meghirdetett igénylési lehetőség alapján- kérelem alapján 

utalja ki 2020. november 10. napját követően folyamatosan, a készlet erejéig. 

 

Határidő: 1-2. pont: azonnal, 3. pont: 2020. november 11-től  

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

Határozati javaslat 2. alternatíva: 

K-…/2020. (XI.4.) sz. Polgármesteri Határozat 

a 2020. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosításról 

Harkány Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiak szerint határoz: 

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló módosított 21/2012. (XII.28.) Önkormányzati rendelet 

7/A.§-ában foglaltak alapján 2020. évben az önkormányzat saját tulajdonában álló vegyes tűzifa 

készletet a következők szerint utalja ki:……………………………………………. 

Határidő: azonnal illetve 2020. november 11-től 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

  

 

Tájékoztatom, hogy a Bizottság ülésének 2. napirendi pontja keretében két iskoláztatási 

támogatás elbírálására került volna sor. Mindkét igénylő határidőben, szeptember 30-ig 

benyújtotta támogatás iránti kérelmét, a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek, azonban 

adminisztrációs okok miatt a kérelmek nem kerültek a bizottság 2020. október 15-én megtartott 

ülésén előterjesztésre, döntés róluk még nem született. Ennek pótlására került volna sor a 

bizottság mai ülésén.  

 

Határozati javaslat: 

K-…/2020. (XI.4.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a 2020/2021-es nevelési és tanévkezdéshez nyújtott bölcsőde, óvodai, illetve általános, valamint 

középiskolai települési további támogatások jóváhagyásáról 
  

Harkány Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények 



módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiak szerint határoz: 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelete 30/A.§ -a alapján    

1. Garamvölgyi Réka 7815 Harkány, Kossuth L. u. 40. szám alatti lakos kérelmező által 

Kappel Bence nevű, továbbá  

2. Szász Gabriella 7815 Harkány, Ady E. u. 80. szám alatti lakos kérelmező által Pap 

Zoltán és, Pap Zalán nevű 

 

kérelemmel érintett gyermek(ek)re tekintettel benyújtott bölcsődei, óvodai nevelési év, illetve 

általános-, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás megállapítása   iránti 

kérelmének helyt adok és gyermekenként 5000 Ft összegű támogatást állapítok meg. 

Felkérem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát az egyedi hatósági határozatok 

elkészítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 
 


