ELŐTERJESZTÉS
Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Előterjesztés és indokolás a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló önkormányzati
rendelet elfogadásához.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete az 55/2017. (VII.19.) képviselőtestületi határozatának megfelelően szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan
támogatási igényt nyújtott be a belügyminiszterhez. A támogatási igény elbírálása folyamatban
van.
INDOKOLÁS
A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban,
javítva a szociális körülményeket, megélhetési problémákat.
Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
Az önkormányzat rendeletben rögzíti a helyi rendelet személyi hatályát, szabályozza a
jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket, szabályozza a természetbeni
ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet.
A rendelet 2018. március 31-én hatályát veszti.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A rendeletalkotás
a) társadalmi-gazdasági hatása: A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési
támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeiket, megélhetési
problémáikat. A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
b) költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának kisebb költségvetési kihatása van. A szociális
célú tűzifa támogatáshoz az önkormányzat saját erőt is biztosít.
c) környezeti, egészségi következményei: A rászorulók számára a lakás fűtésének
biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztráció növekedése várható az
önkormányzati hivatal szociális irodáján.
e) egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A pályázati kiírás alapján elnyert támogatás
felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.
Kérem az alábbi rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.

RENDELETTERVEZET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (….) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag ellátásról
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szt.) 2.§-a és 32. § (3) bekezdése alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tüzelőanyag ellátásának helyi szabályairól a
következőket rendeli el:
1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni
a) Szakonyfalu Község Önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt és letelepedett személyekre;
c) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település közigazgatási
területén élő személyekre;
d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy
tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.
2. § A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát biztosít azon
kérelmezőnek, aki
a) a bejelentett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és lakóingatlanát
tűzifával fűti, továbbá
b) Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra
(különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás) jogosult vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagy
d) 70 éven felüli vagy
e) fogyatékossági támogatásban részesül vagy
f) igénybe veszi a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat családgondozói tevékenységét,
és a vele azonos lakcímen/tartózkodási helyen életvitelszerűen együtt élők egy főre eső
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.
3. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(2) A jogosult kérelmező részére legfeljebb 3 m3 tűzifa biztosítható.
4. § A szociális célú tűzifa támogatás megítélésénél előnyt jelent a 2. § b) és c) pontjaiban
foglalt minél több feltétel megléte, majd a kérelmező által a kérelemben feltűntetett azonos
lakcímen/tartózkodási helyen életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelmének
figyelembevétele.
5. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott
feltételek teljesülésétől – az a személy, (család, háztartás, együtt élők közössége)
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos

b) akinek ingatlana tűzifával nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifa természetbeni támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem
adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. E rendelkezés megsértése a
következő évi támogatásból való kizárást vonja magával.
6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmet 2017. november 16. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átadás-átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
7. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított központi
támogatás, valamint az önkormányzat által e célra biztosított saját forrás. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.
8. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2018. március 31-én hatályát
veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
gondoskodik.
Szakonyfalu, 2017………

Rogán Valéria sk.
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése …………..-án megtörtént.
Alsószölnök, 2017……………
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a ………/2017. (…..) önkormányzati rendelethez

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
I.
Kérelmező neve:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:
Szociális tűzifa igénylés vonatkozásában lakcím vagy tartózkodási hely meghatározása, ahol a
kérelmező életvitelszerűen él:
Lakcím:
Tartózkodási hely:
Egyéb elérhetősége (tel/e-mail):

II.
A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:
a) aktív korúak ellátása,
b) időskorúak járadéka,
d) lakásfenntartási támogatás
e) fogyatékossági támogatás*

III.
Nyilatkozom, hogy az 1997. évi XXXI. törvény szerinti halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család tagja vagyok.
igen/nem*

IV.
Nyilatkozom, hogy én/családom tagja igénybe veszem/veszi a családsegítő- és gyermekjóléti
szolgáltatás családgondozói tevékenységét
igen/nem*

V.
Nyilatkozom, hogy családom tagjai/háztartásomban élők/velem azonos címen életvitelszerűen
együtt élők közül van erdőgazdálkodó/erdőtulajdonos.
igen / nem*

VI.
Nyilatkozom, hogy lakóingatlanom tűzifával fűthető.

VII.
A kérelmező családi állapota:

igen / nem*

A kérelmezővel azonos lakcímen/tartózkodási helyen, életvitelszerűen együtt élők száma:
…..…… fő
Azonos címen élő
neve (születési neve)

Családi/egyéb
kapcsolat
megnevezése

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés

Jövedelmi adatok
Jövedelem típusa
Kérelmező
1.
Belföldi/külföldi
munkaviszonyból
és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzati és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Kérelmezővel azonos címen élők

Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ……………………………………. Ft/hó
Kelt……………..
……………………………
kérelmező aláírása
*A megfelelő válasz aláhúzandó.

2. melléklet a …./2017 (…) önkormányzati rendelethez

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Átadó: Szakonyfalu Község Önkormányzata
9983 Szakonyfalu, Fő út 120.
Átvevő:

.………………………………………………….. (név)
…………………………………………………...(születési hely és idő)
……………………………………………………(lakcím/tartózkodási hely)

Átadás-átvétel tárgya: szociális célú tűzifa
Tűzifa fajtája: keménylombos
Átadott-átvett mennyiség:…………m3
Átadás-átvétel időpontja:………………..
Szakonyfalu, ………………………………………..
……………………………
Átadó neve

………………………………..
Átvevő neve

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakonyfalu, 2017. augusztus 22.
Rogán Valéria sk.
polgármester
Előterjesztést készítette:
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

