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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról 
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.) számú 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló fejezetében rendelkezik a települési szociális célú tűzifa juttatásról. 
 
A Rendelet 27. § - a szerint: 
„(1) Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig települési szociális 
célú tűzifa juttatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, és a 
szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik és a tűzifa beszerzéséről más 
módon gondoskodni nem tud. 
(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, 
a kiskorú gyermeket nevelő, az idős és a beteg kérelmezőt. 
(3) A települési szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek 
állapítható meg legfeljebb 1 m3 mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás 
formájában.” 

 
A Rendelet 28. § - a értelmében: 
„(1) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete 
szerinti formanyomtatványon írásban kell benyújtani minden év október 1. napjától 
november 15. napjáig. 
(2) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a kérelmező tartózkodási helyén 
környezettanulmányt készít. 
(3) A kihűlés és fagyhalál észlelése esetén a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer 
tagjainak javaslata alapján a szociális célú tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is 
indulhat. A hivatalból indult eljárás esetén a szociális célú tűzifa juttatás 
megállapításának rendeletben meghatározott feltételeitől el lehet tekinteni. 
(4) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal egyeztetést kell tartani. 
(5) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik. 
(6) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.”  
 
2014. október 1. napjától a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál beadott 
kérelmek alapján a Rendelet szerint 170 m3 szociális célú tűzifa juttatásra való 
jogosultságról rendelkeztünk határozatban. A fa egy részét a Start munkaprogram 
keretében Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága (a továbbiakban: 
Városgondnokság) termelte ki, a másik részét az Önkormányzat vásárolta meg. Az 
ügyfelek részére történő kiszállításról is a Városgondnokság gondoskodott. 



 
Az idei évben is egyeztetést tartott a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda, valamint a 
Városgondnokság. A megbeszélésen megvitatták a korábbi tapasztalatokat, a 
várhatóan felmerülő igényeket, egyeztették a pénzbeli formában nyújtott rendkívüli 
települési támogatás, valamint a természetben rendelkezésre álló települési szociális 
célú tűzifa juttatás kapcsolatát. A Városgondnokság tájékoztatása szerint az idei évben 
települési szociális célú tűzifa juttatás céljára jóval kevesebb fát tudnak kitermelni az 
előző évekhez képest. Ez a mennyiség (30 m3) csak a kérelmek beadására nyitva álló 
határidő lejártát követően, krízishelyzetek kezelésére elegendő. 
 
A települési szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmet minden év október 1. napjától 
lehet benyújtani. Tekintettel a kérelmek benyújtási határidejének rövidségére, továbbá 
arra, hogy a Városgondnokságnak nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű 
tűzifa, ezért szükséges, a Mecsekerdő Zrt. által 2015. szeptember 14. napján 
megküldött árajánlata alapján minél hamarabb beszerezni a szociális célú tűzifát. A 
kiszállításról a továbbiakban is a Városgondnokság gondoskodik. 
 
A fent leírtak alapján szükségessé vált, hogy az önkormányzat 200 m3 tűzifa 
vásárlásáról intézkedjék, amelyet a Rendeletben szabályozottak szerint, az időjárás 
alakulásától függően használunk fel. A vásárolt tűzifa kiszállítását is a 
Városgondnokság vállalta. 
 
Tekintettel arra, hogy újraindult a Mecsekben a szénbányászat a vasasi külfejtésben, 
javaslom, hogy az idei évben kísérleti jelleggel a települési szociális célú tűzifa juttatás 
szabályainak megfelelően szenet biztosítsunk az arra rászoruló és azt igénylő 
ügyfeleknek. Egy mázsányi szén fogyasztói ára zsákolva-válogatva 1.560,-Ft+ÁFA. 
Erre való tekintettel szükséges 1.000.000.-Ft keretet biztosítani. 
  
A Mecsekerdő Zrt. Árpádtetetői Erdészetének tájékoztatása szerint a tűzifa ára 
20.000,- Ft/m3, amely tartalmazza a fuvardíjat is. Javaslom, hogy az önkormányzat 
vásároljon 200 m3 tűzifát, amely a Rendelet alapján települési szociális célú tűzifa 
juttatásként kerüljön kiosztásra természetbeni ellátás formájában.  
 
A 2015. évi költségvetésben e feladatra már 2.000.000,- Ft betervezett összeg 
rendelkezésre áll. A fa vásárlásához szükséges fennmaradó forrást, 2.000.000,- Ft-ot, 
továbbá a szén vásárlásához szükséges forrást 1.000.000,- Ft-ot összesen 3.000.000,- 
Ft-ot a költségvetési rendelet települési rendkívüli támogatás előirányzat terhére 
javaslom biztosítani. 
 



Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fenti bontásban összesen a két 
előirányzat terhére 5.000.000 Ft-ot biztosítson az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a szociális és egészségügyi, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Forrás 
biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 200 m3 tűzifát 
vásárol legfeljebb 4.000.000,- Ft értékben települési szociális célú tűzifa 
juttatás természetbeni ellátás nyújtása érdekében, amelyhez a költségvetési 
rendelet települési rendkívüli támogatás előirányzata terhére 2.000.000 Ft-
ot, természetben nyújtott segély előirányzat terhére 2.000.000 Ft-ot biztosít 
előirányzatként. A képviselő-testület ezen felül települési rendkívüli 
támogatás előirányzata terhére további 1.000.000,- Ft-os keretet határoz 
meg, amelyből a települési szociális tűzifa juttatásra irányadó szabályok 
szerint szén juttatást biztosít az ezt igénylők részére. 
 

2.) Utasítja a jegyzőt a döntés soron következő költségvetési 
rendeletmódosításkor történő átvezetésére. 

 
Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2015. szeptember 14. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 


