Előterjesztés
Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Tisztelt Képviselő-testület!
Tengelic Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25) BM rendelet alapján
942.340.-Ft összegű támogatásra jogosult a belügyminiszter döntése értelmében.
A BM rendelet szerint a támogatásra jogosultak közül előnyt kell élvezzen az, aki aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult illetve az a család
ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy
10 q szén biztosítására kerülhet sor. A támogatás mértéke településünket érintően a következő
lehet: kemény, lombos fafajta esetén 14000 Ft/erdei m3+ÁFA, lágy lombos fafajta esetében
7500 Ft/erdei m3+ÁFA, szén esetében 3000 Ft/q+ÁFA.
Tűzifa igénylés esetén az önkormányzat a támogatást a fővárosi és a megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására
fordíthatja. ( a tűzifa mérete átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű lehet ).
A pályázatot – melyben 100 m3 keménylombos tűzifát igényeltünk - 2014. október 2-án
nyújtottuk be a Magyar Államkincstárhoz.
Az elnyert támogatásból 53 m3 tűzifát vásárolhatunk, melyet a rászorultak részére ingyenesen
juttatunk el. Az önkormányzatot önrész is terheli, melynek összege 67.310.-Ft.
A támogatás felhasználásáról 2015. április 15-ig kell elszámolni.
A BM rendelet szerint az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a szociális
rászorultság és az igénylés részletes feltételeit.
Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet alapján az a kérelmező jogosult természetben
tűzifajuttatásra, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 130 %-át ( 37.050.-Ft), egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 %át
( 42.750.-Ft). Emellett az eljárásra az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályokat kellene
alkalmazni. A kérelmeket 2014. december 1-jétől 2015. január 31-ig lehetne benyújtani, mivel
2015. február 15-ig kell kiosztani a tűzifát. A támogatásról a szociális bizottság döntene.

Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős,
akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
2 Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása –
előreláthatólag 67.300 Ft összegű – önerőt, valamint a szállítás költségét jelenti, mint
pénzügyi tehertételt az önkormányzat gazdálkodásában.
3. Környezeti következmények, hatások
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb
családok által használt anyagok
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal
munkatársaira egyrészt a kérelmek előkészítése, határozatok meghozatala, másrészt többlet
feladatot jelent azon személy részére, aki a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos
teendőket intézi.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014(XI.25) BM rendelet alapján Tengelic Község Önkormányzata 53
m3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. Ennek
elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált
szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy
csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi
költségvetés részére.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tengelic 2014. október 30.
Gáncs István sk.
polgármester
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A szociális célú tűzifa juttatásról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.)
BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva, Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011.(III.24.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Szociális
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §
(1) Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg:
a)

nyugdíjminimum 130 %-át

b)

Egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át

(2) A tűzifa juttatásra egy háztartásban csak egy személy, jogosult 1 m3 mennyiségben, egy
fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyét).
(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Paks Kistérségi Szociális Központ
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozójának javaslata alapján a tűzifajuttatás
iránti eljárás hivatalból is indítható.
(4) Az elbírálás során előnyt élvez aki:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult.
b) akinek a családjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.
2. §
(1) A tűzifa iránti kérelmeket az önkormányzati segély iránti kérelem szerinti
formanyomtatványon 2014. december 1. napjától az önkormányzat rendelkezésére álló
szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2015. január 31. napjáig lehet
benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A szociális célú tűzifa juttatásra irányuló eljárásra az önkormányzati segélyre vonatkozó
eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(3) A szociális célú tűzifa juttatásra vonatkozó kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el.
(4) A juttatás házhoz szállításáról 2015. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen
gondoskodik.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
3. §
(1) Az önkormányzat az 1. § szerinti juttatás fedezetét képező, a 46/2014. (IX. 25.) BM
rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez szükséges önrészt a 2015. évi költségvetési
rendeletébe beépíti.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.
Tengelic, 2014. október 30.

Gáncs István sk.
Polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző

Melléklet a ../2014(..) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

…………………………………. u. ……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a
mai napon Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási
támogatásról szóló …./2014.(….) önkormányzati rendelete alapján megállapított
természetbeni juttatásként 1 m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Tengelic, 201 …...............................

……………………………………….
aláírás

