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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és 

Önkormányzati Bizottsága  
2022. augusztus 16-i ülésére 

 
Tárgy: A fűtési költségek csökkentése céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás szabá-
lyainak módosításával kapcsolatos javaslatok 
 
Ikt.sz: LMKOH/523-4/2022. 
 
Tisztelt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületénka Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága! 
 
2018. december 1. napján lépett hatályba Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) azon módosítása, mely a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 45. § (3) bekezdésében adott 
felhatalmazása alapján lehetőséget teremtett fűtési költségek csökkentése céljából rendkívüli 
települési támogatás nyújtására fűtési szezonban (december 1. napjától – február 28. napjáig) 
ingatlanonként egy alkalommal.  
 
2019. évtől a tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás iránt beérkező kérelmek száma (mely a 
fűtési szezonhoz igazodik) az alábbiak szerint alakult:  

 2019. 12. 01. és 2020. 02. 28. napja között 78 kérelem alapján nyújtottunk tűzifa vá-
sárlásához támogatást.  

 2020. 12. 01. és 2021. 02. 28. napja között 191 kérelem alapján nyújtottunk tűzifa vásárlásá-
hoz támogatást.  

 2021. 12. 01. és 2022. 02. 28. napja között 247 kérelem alapján nyújtottunk tűzifa vásárlásá-
hoz támogatást.  
 

2019. évtől a tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás (mely a költségvetési évhez igazodik) az alábbiak 
szerint alakult: 

 2019. 01.01. és 2019. 12. 31. napja között 610.170,- Ft került kifizetésre tűzifa támogatás-
ként. 

 2020. 01.01. és 2020. 12. 31. napja között 1.860.004,- Ft került kifizetésre tűzifa támogatás-
ként.  

 2021. 01.01. és 2021. 12. 31. napja között 1.708.001,- Ft került kifizetésre tűzifa támogatás-
ként. 

 2022. 01.01. és 2022. 12. 31. napja között 3.082.007,- Ft került kifizetésre tűzifa támogatás-
ként. 

Gázfűtéssel történő fűtésre nyújtott települési támogatás összege önállóan nem kimutatható, 
tekintettel arra, hogy ezen támogatás a rendkívüli települési támogatások között, annak sora 
terhére került kifizetésre.  

2022. augusztus 1. napjától a lakossági áram- és gázfogyasztásra érvényes csökkentett 
díjszabás megszűnik, és áram esetén évi 2523 KWh/mérési pont, gáz esetén évi 1729 
köbméter/mérési pont, azaz évi 59 132 MJ/mérési pont átlagfogyasztás felett piaci árat kell 
fizetni ezen közüzemi szolgáltatások igénybevételéért. Mindemellett kiemelkedően magas az 
infláció is.  
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Jelenleg a tűzifa vásárlásához nyújtható támogatás szabad előirányzata 917.993,- Ft. Mind a 
beérkező kérelmek számának emelkedéséből kimutatható tendencia, mind pedig a jelenlegi 
gazdasági helyzet alapján várhatóan ezen kérelmek száma jelentősen meg fog emelkedni az 
idei évi fűtési szezonban.  

A fent írtak alapján javaslom megfontolni, hogy kerüljön-e sor a Rendelet fűtési költségeinek 
csökkentésére irányuló szabályozásának módosítására, vagy Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletének módosítására.  

Javaslom továbbá annak megfontolását, hogy az alábbi irányvonalak mentén kerüljön-e sor a 
Rendelet módosítására:  

Jelenlegi szabályozás alapján az Önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt 
különösen fűtési szezonban (december 1. napjától – február 28. napjáig) egy alkalommal az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályban meghatározott 
önálló rendeltetési egységenként (továbbiakban: önálló rendeltetési egységenként) a fűtési 
költségek csökkentése céljából. Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás egyebek 
mellett, ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 100.000.- forintot, egyedül élő 
és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 120.000.- forintot, vagy ha hitelt érdemlő 
módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz 
becsatolt igazolások adatai nem valósak. Nem jogosult továbbá rendkívüli települési 
támogatásra az a kérelmező sem, akinél a környezettanulmány felvétele során megállapításra 
kerül, hogy az adott lakcímen életvitelszerűen nem a kérelmező és általa a kérelemben 
megjelölt személyek laknak, továbbá, ha a kérelmező lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására vonatkozó alábbi kötelezettségnek - tartós akadályoztatás esetét kivéve - nem 
tesz eleget:  
a) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel 
határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz 
tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról,  
b) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel 
határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról,  
c) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház udvarának és 
kertjének gaz- és gyommentesítéséről, tisztántartásáról. 

Jelenleg a rendkívüli települési támogatás összege gázfűtéssel történő fűtés esetén legfeljebb 
15.000 Ft, fával történő fűtés esetén az önálló rendeltetési egységenként nyújtott legfeljebb 3 
q tűzifa. Tűzifában nyújtott támogatás esetén a tűzifa kiszállításának költsége a kérelmezőt 
terheli. A kérelmező a támogatást, a megállapító határozat véglegessé válását követően április 
30-ig jogosult átvenni. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek 
igazolnia kell a fűtés költségeit, gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával vagy a 
közüzemi számla eredeti vagy másolati példányával, fatüzelés esetén a kérelmező által tett 
nyilatkozattal az egy fűtési szezonban felmerülő tűzifa mennyiségéről és a nyilatkozat mellé 
csatolnia szükséges a településen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vagy 
nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősének vagy a jelzőrendszer tagjának 
támogató javaslatát.  

Ezen támogatás megállapításáról jelenleg saját hatáskörben döntök. A rendkívüli települési 
támogatás összege gázfűtés esetén a kérelem indokául szolgáló élethelyzet mérlegelését 
követően azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül kerül kifizetésre, míg a támogatásnak 
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megfelelő tűzifa költség a tűzifát kiadó vállalkozás részére számla ellenében átutalással kerül 
megtérítésre. Ennek estenkénti átlagos összege az elmúlt fűtési szezonban 4.000-4.700 Ft/q 
volt. Az idő rövidségére tekintettel, csak a Gomép Kft-től tudtuk tájékoztatást kérni, aki 
jelenleg 6.890,-Ft értéken értékesít 1 q tüzelésre alkalmas fát.  

Módosítási javaslatom arra irányul, hogy a tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás is 
összegszerűen, pénzbeli juttatásként legyen meghatározva azzal, hogy annak maximális 
összege 15.000 forint legyen, és elszámolási kötelezettség nélkül kerüljön kifizetésre 
Javaslom továbbá annak eldöntését, hogy a tárgyi támogatás kérdésében történő döntéshozatal 
továbbra is polgármesteri hatáskörben maradjon-e, vagy indokolt lehet bizottsági hatáskörbe 
utalni.   

 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Bizottsági tagok 
elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…………….) PEB hat. 
A fűtési költségek csökkentése céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás 
szabályainak módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
úgy dönt, hogy az alábbiak szerint javasolja módosítani Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendeletét:  

 
 …….. 
 …….. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

felkéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy a fenti módosítási javaslatok figyelembe véte-
lével elkészített rendelet-módosítást terjessze a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének soron következő ülése elé.  

 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság, dr. Balogh László jegyző 
Határidő: 2022. augusztus 16. 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…………….) PEB hat. 
A fűtési költségek csökkentése céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás 
szabályainak módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
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3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

úgy dönt, hogy az alábbiak szerint javasolja módosítani Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletét:  

 
 …….. 
 …….. 

 
4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

felkéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy a fenti módosítási javaslatok figyelembe véte-
lével elkészített rendelet-módosítást terjessze a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének soron következő ülése elé.  

 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság, dr. Balogh László jegyző 
Határidő: 2022. augusztus 16. 
 

III. Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…………….) ÖB hat. 
A fűtési költségek csökkentése céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás 
szabályainak módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
úgy dönt, hogy az alábbiak szerint javasolja módosítani Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendeletét:  

 
 …….. 
 …….. 

 
6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

felkéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy a fenti módosítási javaslatok figyelembe véte-
lével elkészített rendelet-módosítást terjessze a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének soron következő ülése elé.  

 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság, dr. Balogh László jegyző 
Határidő: 2022. augusztus 16. 
 
 

IV. Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…………….) ÖB hat. 
A fűtési költségek csökkentése céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás 
szabályainak módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
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Határozat 
 

7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
úgy dönt, hogy az alábbiak szerint javasolja módosítani Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletét:  

 
 …….. 
 …….. 

 
8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

felkéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy a fenti módosítási javaslatok figyelembe véte-
lével elkészített rendelet-módosítást terjessze a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének soron következő ülése elé.  

 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság, dr. Balogh László jegyző 
Határidő: 2022. augusztus 16. 
 
  
 
Lajosmizse, 2022. augusztus 11. 
 
 

    Basky András sk. 
                                                                  polgármester 

 
 
 

 
 
 

 


